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Вступ 

 
 Позашкільну освіту можна розглядати як одну з найважливіших 

складових систем освіти України,  освітнього простору, що склався в сучасному 

суспільстві. Комунальний заклад  «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради» сьогодні – це широкодоступний заклад 

освіти міста, який спрямовує вихованців на здобуття знань, умінь і навичок за 

інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та 

організації змістовного дозвілля.  

 Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він не має 

фіксованих термінів завершення і послідовно переходить від створення умов, 

сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх 

співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості. 

Шкільну освіту всі діти отримують відповідно до державного стандарту, згідно 

Закону України «Про освіту». Не стандартизована позашкільна освіта 

реалізується індивідуально відповідно до Закону України «Про позашкільну 

освіту». Вона має велике різноманіття та варіативність навчальних програм. 

Діти самі обирають ту діяльність, що близька їм, відповідає їхнім потребам, 

задовольняє особисті інтереси.  

 Головне значення позашкільної освіти: допомога в ранньому 

самовизначенні, надання можливості повноцінно прожити дитинство, 

реалізовуючи себе, вирішуючи соціально значимі для дитини задачі. Цінність 

позашкільної освіти полягає у тому, що вона підсилює варіативну складову 

загальної освіти, сприяє практичному застосуванню знань і навичок, стимулює 

пізнавальну мотивацію вихованців. Найголовніше - в умовах позашкільної 

освіти діти можуть розвивати свій творчий потенціал, оволодівати навичками 

адаптації до сучасного суспільства і повноцінно організовувати свій вільний 

час. Позашкільна освіта органічно поєднує різноманітні види організації 

змістовного дозвілля (відпочинок, розваги, свята, творчість) з різними формами 

освітньої діяльності.  
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         Важливу роль у втілення цих освітніх завдань відіграє система 

позашкільної освіти у відділі художнього КЗ «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради». 

Основними завданнями педагогів відділу у 2021-2022 навчальному році  

були : 

- підтримка та розвиток обдарованих дітей, створення належних умов 

для особистісного зростання кожного вихованця; 

- удосконалення освітньої роботи відділу шляхом впровадження в 

освітній процес інноваційних педагогічних технологій; 

- удосконалення освітнього процесу, який ґрунтується на традиціях 

рідного краю та держави; 

- виховання національної свідомості та самосвідомості, збереження 

родинних традицій, прилучення дітей до народних традицій, звичаїв, 

обрядів; 

- розвиток музичних здібностей вихованців, формування естетичного 

смаку і професійних навичок; 

- розвиток індивідуальних здібностей та творчого потенціалу вихованців 

через участь у проектній діяльності Палацу; 

- участь у роботі органів дитячого самоврядування Палацу; 

- формування засад здорового способу життя, профілактика 

правопорушень та негативних соціальних явищ;  

- підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків через участь 

у роботі ШПМ «Світоч»; 

- підвищення фахового рівня педагогів відділу, консультацій 

практичного психолога, самоосвіта; 

- сприяння створенню належних умов для розвитку життєвої 

компетентності вихованців гуртків художнього відділу через 

самовдосконалення і творчу самореалізацію ; 

- надання допомоги вихованцям у розвитку творчих і моральних якостей 

особистості, її професійного самовизначення; 
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- пошук нових шляхів педагогами відділу для творчої реалізації 

вихованців гуртків через участь в різноманітних конкурсах, 

фестивалях, турнірах; 

- з метою всебічного розвитку вихованців, урізноманітнення форм 

виховної роботи, активізувати роботу керівників творчих об’єднань 

художнього відділу за відкритими комплексними програмами; 

- створення системи підготовчих та профілактичних дій педагогів, 

спрямованих на запобігання формуванню у вихованців негативних 

звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організації 

діяльності гуртків; 

- залучення батьківської громадськості до активної участі у житті 

відділу, організації змістовного дозвілля. 

 

Пріоритетним завданням керівників гуртків відділу під час дистанційного 

навчання в умовах воєнного стану стало створення атмосфери взаєморозуміння, 

взаємовиручки, поваги та любові,  сприяння самореалізації кожного вихованця 

в умовах обмеженої можливості звертатися до педагога безпосередньо. Дуже 

важливо у цей час допомогти батькам організувати найсприятливіші умови для 

навчання та відпочинку вихованців, акцентуючи увагу на збереженні 

достатньої працездатності, раціональному використанні часу, дотриманні 

правильного режиму освітньої діяльності.  

Звертаю вашу увагу, що основною метою освітнього процесу у відділі  

під час воєнного стану в Україні має бути збереження досягнутих раніше 

вихованцями результатів навчання, тому керівниками гуртків були розроблені 

завдання на підтримання, збереження, закріплення набутих умінь, навичок та 

завдання розвиваючого характеру, а також надання рекомендації батькам, щодо 

підтримки дитини та надання допомоги у виконанні завдань освітньої 

діяльності.  

Впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, 

поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, розробка навчальних 

занять та виховних заходів (під час дистанційного навчання), досконале 
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володіння методикою їх проведення – саме ці складові визначили ефективність 

та результативність освітньої діяльності керівників гуртків відділу. 

З метою конструктивного вирішення  питань освітнього процесу   з 

педагогами відділу проводились засідання відділу (дистанційно): з питань 

організації освітньої діяльності (дистанційна освіта), реалізації освітніх програм 

(під час карантинних обмежень та воєнного стану), участь вихованців у 

фестивалях, конкурсах, змаганнях, різного рівня. 

У 2021-2022 навчальному році збережено мережу гуртків художнього 

відділу на 97,2 %. 

Навчальний процес у гуртках відділу відбувається на основі навчальних 

програм, які затверджено у 2019 році. Навчальний план відділу та навчальні 

програми педагогами виконано у 2021-2022 навчальному році на 100%.  

Освітній  процес  у  відділі в 2021 -2022 навчальному році  здійснювався у  

13 гуртках, що об’єднувало 46 навчальних груп та охоплювало  583  вихованця.  

         Під час організації дистанційного навчання та у зв’язку із  введенням 

воєнного стану в Україні, у керівників гуртків відділу виникали  ускладнені 

умови навчання, за яких був утруднений безпосередній контакт керівника 

гуртка з гуртківцями, тому виконання начальних програм набувало іншої 

специфіки. Окрім того, виконання практичних робіт гуртківцями показало та 

виявило належний рівень знань, умінь та навичок, сформованими вихованцями 

певних компетентностей художньо-естетичного напряму, за поточний 

навчальний рік. Навчальні програми складені та оновлені відповідно до вимог 

освітньої діяльності, потреб та інтересів вихованців,   

        Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 

комп’ютерний і телекомунікаційних технологій , які забезпечують інтерактивну 

взаємодію педагога з вихованцем на різних етапах навчання і самостійну 

роботу з матеріалами інформаційної мережі. 

         Під час  організації  дистанційного навчання керівники гуртків  обрали 

прості та доступні електроні платформи та сервіси. Найдоступнішими засоби 

зв`язку для проведення онлайн - занять у педагогів відділу на сьогодні є:  
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- месенджери (чат, групу, спільноту можна організувати на платформі 

Facebook);  

- Тelegram (створення групи для переписки та обміну файлами, голосові 

повідомлення);  

- Instagram (бесіда для переписки (фото не зберігається, лише створення 

скріншотів), запис голосових повідомлень та включення педагога у 

прямий ефір (в режимі онлайн діти можуть задавати запитання);  

- Viber (Чат закритого типу створений для вихованців та батьків творчих 

колективів відділу, переписки та обміну файлами, можливе підключення 

понад 20 осіб, але без відеозв`язку);  

- використання платформи ZOOM для відео – конференції з вихованцями 

гуртків; 

- You-Tube-канали (можливість через посилання надавати доступ до відео-

занять або поширювати вже змонтовані освітні ролики згідно обраної 

теми); 

- електронна пошти керівників гуртків  та засоби мобільного зв’язку. 

Під час проведення навчальних занять у дистанційному режимі у 

хореографічних колективах відділу: НХК ансамбль танцю «Барвінок» (кер.: 

Безгрєшнова Т.Ю., Крамар Л.О., Колбашова І.С., Губа С.М., Кас’яненко М.В.), 

спортивно танцювальний  клуб «Акцент» (кер.: Рагуліна О.С., Колісник Ю.В., 

Волков М.І.) навчальні заняття відбувались:  

- програма, інтернет платформа для організації відео конференції Zoom; 

- месенджер Facebook для спілкування, поширення світлин та відео, для 

обміну повідомленнями.; 

- програма Telegram для обміну різними файлами – відео, аудіо тощо. 

У створених групах керівники гуртків відділу хореографічного напряму  

для вихованців викладають навчальний матеріал: презентації, відео, посилання 

на веб-ресурси, фото, пояснення щодо завдань. Відеоматеріал, де яскраво та 

доступно викладено ту чи іншу тему для самостійного ознайомлення, діти 

можуть переглядати у будь-який зручний момент. Усі вихованці ідуть на 

співпрацю. Працюючи дистанційно, педагоги витрачають багато часу на 
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пошук, підготовку та розміщення навчальних матеріалів, онлайн  занять, 

спілкування з вихованцями та перевірку завдань (асинхронне навчання). 

У вокальних колективах  та музичних класах під час дистанційного 

навчання  робота проводилась : 

- у месенджері Viber, який дозволяє надсилати повідомлення, здійснювати 

відео- та голосові VoIP-дзвінки через інтернет; 

- на електронній платформі для організації відео конференцій Zoom;  

- за допомогою електронної пошта, для переписки та обміну файлами з 

вихованцями.  

Заняття у керівників гуртків музичних класів: гуртка по класу фортепіано 

(кер. Дегтярь Т.О.), гуртка по класу скрипки (кер. Мелешко С.В.), гуртка по 

класу гітари (кер. Кириленко В.М.), гуртка по класу цимбал (кер. Кретович 

Н.І.), гуртка по класу баяну (кер. Ніколенко Т.І.), гуртка по класу акордеону 

(кер. Коломацька Т.П.) під час дистанційного навчання  у 2021 – 2022н.р. 

проводилися в індивідуальній формі в основному у месенджері Viber та на 

платформі Zoom. Керівники музичних класів намагалися провести кожне 

навчальне заняття якісно. 

Керівники гуртків вокального напряму: ЗХК вокальна студія «Нове 

покоління» (кер. Котенко В.О.), гуртка «Традиційний сольний спів та 

вокальний ансамбль» (кер.Вараховба Т.В.), гуртка логопедичного співу 

«Щебетунчики» (кер. Збронська О.В.) свої навчальні заняття проводили у 

індивідуальній та груповій формі, в синхронному та асинхронному режимі. У 

педагогів вокального напряму при організації навчального заняття у 

асинхронному режимі кожна нова тема супроводжується аудіо або відео 

поясненням керівника гуртка, проводилися онлайн консультування з 

вихованцями у месенджері Viber, платформа Zoom,  телефонному режимі.  

Також з  вихованцями вокально-інструментального напряму проводились  

письмові роботи (тестові завдання), пересилання вихованцям нотної партитури 

для ознайомлення новими музичними творами, надавався доступ до  медіа 

ресурсів за напрямком діяльності гуртка. Вихованці надавали зворотній зв’язок 
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для керівників гуртків, відео та аудіо матеріал  опрацьований  згідно 

навчальних програм.   

Керівник гуртка - методист  Рагуліна О.С. свої навчальні заняття з 

вихованцями п’яти річного віку під час дистанційного навчання проводила в 

синхронному режимі на платформі Zoom. Педагог гуртка логопедичного співу 

Збронська О.В. p з дітьми 5 річного віку проводила в асинхронному режимі в 

месенджері Viber,  навчальні заняття з вихованцями  із особливими освітніми 

проблемами проводила в індивідуальній формі на платформі Zoom.  

Збронська О.В. під час проведення  навчальних занять з вихованцями  

проводила роботу по корекції звуковимови, порушень лексико-граматичної 

будови мовлення. Заняття проводились в ігровій формі з використанням 

наочного матеріалу і дидактичних ігор. 

Одним із основних завдань педагогів відділу, які працюють з дітьми 

дошкільного віку, є створення розвивального середовища для дітей, що 

передбачає зміщення акцентів з проблеми його дидактичного забезпечення на 

створення сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої 

поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній, 

продуктивній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і 

однолітками ). 

           Під час воєнного стану заклад позашкільної освіти є осередком, який дає 

змогу дітям отримувати психологічну підтримку, стійкий емоційний стан, 

спілкування, переключення уваги, відволікання від новин, впевненість, відчуття 

приналежності до спільноти. Тому надзвичайно важливо гнучко підходити до 

організації роботи закладу та налаштовувати освітній процес так, щоб він був 

комфортним і безпечним для вихованців  та педагогів закладу. Основною 

метою навчання в дистанційному режимі у такий період має бути підтримка, 

яка  допоможе стабілізувати психологічний стан вихованця.  

Згідно графіку проведення підсумкових занять керівниками гуртків 

відділу були проведені дистанційні підсумкові заняття та академконцерти за 

2021-2022 н.р.  в навчальних групах початкового, основного  та вищого рівня.  
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           З метою організації та покращення освітнього процесу керівників гуртків 

відділу художнього та якісного забезпечення методичного супроводу під час 

проведення навчальних занять, контролю якості освіти, завідувачем відділу 

Котенко В.О.  у 2021 -2022 н.р.  здійснювалось відвідування навчальних занять, 

виховних та масових заходів. 

            В ході планової перевірки під  час освітнього процесу у І семестрі 2021-

2022 н.р.  завідувачем відділу відвідано 10 гуртків в очному режимі : НХК 

ансамбль танцю «Барвінок» (кер.: Колбашова І.С., Губа С.М., Крамар Л.О. ), 

спортивно танцювальний клуб «Акцент» (кер.: Рагуліна О.С., Колісник Ю.В.) , 

гурток по класу скрипки (кер. Мелешко С.В.), гурток по класу гітари  (кер. 

Кириленко В.М.), гурток логопедичного співу «Щебетунчики» (кер.Збронська 

О.В.), гурток «Традиційний сольний спів та вокальний ансамбль» (кер. 

Вараховба Т.В.), у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.  завідувачем відділу відвідано 4 

гуртки в очному режимі: НХК ансамбль танцю «Барвінок» (кер.: Безгрєшнова 

Т.Ю., Губа С.М.), спортивно танцювальний клуб «Акцент» (кер. Волков М.І.), 

гурток по класу скрипки (кер. Мелешко С.В.). У педагогів відділу під час 

проведення навчальних занять з вихованцями, заняття  методично побудовані  

вірно. Також завідувачем відділу художнього  відвідано 7 атестаційних  заходів  

керівників гуртків відділу: гурток по класу баян (кер.Ніколенко Т.І.), гурток по 

класу цимбал (кер. Кретович Н.І.), спортивно танцювальний клуб «Акцент» 

(кер.Колісник Ю.В.), гурток по класу акордеон (кер. Коломацька Т.П.), НХК а/т 

«Барвінок» (кер.Кас’яненко М.В.). Під час перевірки відчувається постійна 

співпраця  керівника гуртка з вихованцями колективу, методично заняття 

побудовані вірно. Під час дистанційно навчання перевірка відбувалась у 

постійному режимі. Також відвідано завідувачем відділу підсумкові навчальні 

заняття за підсумками 2021-2022 н.р.: 1 очне  та 13 у дистанційному режимі. 

          Метою проведення підсумкових  занять педагогами відділу є підведення 

підсумків роботи за навчальний рік та визначення перспективи роботи гуртків 

на наступний навчальний рік. Під час проведення підсумкових навчальних 

занять керівники гуртків використовували платформу Zoom та месенджер 

Viber.  Як підсумок роботи за 2021-2022 н.р. було проведено підсумкові заняття  
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у колективах хореографічного напряму: кер.: Безгрєшнова Т.Ю., Рагуліна О.С., 

Кас’яненко М.В., Крамар Л.О., Колбашова І.С., Губа С.М., Колісник Ю.В., 

Волков М.І.,  музичних класах:  кер.: Дегтярь Т.О., Кириленко В.М., 

Коломацька Т.П., Ніколенко Т.І., Кретович Н.І., Мелешко С.В., були проведені 

академконцерти у відео-конференції на платформі Zoom та месенджері Viber.  

У гуртках вокального напряму: кер.:Котенко В.О., Збронська О.В., Вараховба 

Т.В., було проведено відео-конференцію на платформі Zoom у синхронному 

режимі та месенджері Viber для вихованців гуртка «Щебетунчики» у 

асинхронному режимі. 

         Згідно Закону України «Про позашкільну освіту», Наказу МОН України 

«Про Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв 

про позашкільну освіту» №510 від 12.07.2001р. вихованцям, що закінчили 

навчання за програмою гуртка, здобули відповідні знання, навички та вміння, 

передбачені навчальними планами з певного напряму позашкільної освіти, 

склали в установленому порядку кваліфікаційні іспити, передбачена видача 

свідоцтв про позашкільну освіту. Кваліфікаційні випускні іспити для 

вихованців відділу  відбулися згідно графіку, затвердженим директором Палацу 

ДЮТ у п’яти гуртках, а саме : 

 НХК ансамбль танцю «Барвінок» (худ. кер. Безгрєшнова Т.Ю.) – 8 

вихованців; 

 ЗХК вокальна студія «Нове покоління» (кер. Котенко В.О.) – 3 вихованця; 

 Спортивно танцювальний  клуб «Акцент» (худ. кер. Рагуліна О.С., 

кер.Колісник Ю.В.) – 4 вихованця; 

 гурток по класу акордеону (кер.Коломацька Т.П.) – 1 вихованець; 

 гурток по класу баяну (кер. Ніколенко Т.І.) – 1 вихованець. 

 

29.05.2022р. відбулося свято нагородження випускників Палацу  2022 року. 

Хочеться відзначити що випускниками гуртків відділу сформований належний 

рівень знань з теоретичних дисциплін вокального, хореографічного та 

інструментального мистецтва . 
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За підсумками роботи на кінець навчального року:   

 високий рівень знань сформований у  191 вихованця відділу; 

 достатній рівень знань отримали 345 вихованців відділу; 

 середній рівень знань показав 41 вихованець; 

 початковий (репродуктивний) рівень показали 6 вихованців. 

           У гуртках  відділу не всі вихованці  показали достатній  рівень у зв’язку 

не з формованими метро ритмічними даними під час дистанційного навчання, у 

деяких вихованців гуртків відділу частково був відсутній доступ  до мережі 

інтернет у гуртках вокального, інструментального та хореографічного напряму.  

Потрібно  сказати що педагоги відділу надавали вихованцям гуртків 

консультації з опрацюванням методичної літератури за фахом діяльності 

колективу, мали чіткий зворотний зв’язок: що виконано добре, над чим варто 

попрацювати. Дистанційно освітня діяльність здійснювалась через отримання 

вихованцями навчальних матеріалів через передачу відео-, аудіо-, текстової 

інформації у режимі онлайн.  

           Досвід методичної роботи, отриманий протягом 2021-2022 навчального  

року, надав можливість систематизувати, поглибити та оптимізувати  роботу 

керівників гуртків відділу під час дистанційного навчання. У методичних 

куточках керівників гуртків відділу представлені  розробки майстер-класів. 

Кращим методичним куточком  серед керівників гуртків відділу художнього  у 

2021 – 2022 н.р. визнано у художнього керівника, керівника гуртка-методист 

спортивно танцювального клубу «Акцент» Рагуліної О.С.. 

Керівники гуртків: Кретович Н.І., Коломацька Т.П., Ніколенко Т.І., 

Колісник Ю.В., Котенко В.О., Кас’яненко М.В., у 2021-2022 н.р. успішно 

пройшли атестацію.  Результатом атестації: Котенко В.О. – підтверджено 

звання «Керівник гуртка - методист»; Кретович Н.І., Коломацька Т.П, 

Ніколенко Т.І. – підтверджено 10 тарифний розряд; Коліник Ю.В. – 

підтверджено 12 тарифний розряд; Кас’яненко М.В. атестувалася вперше, 

результатом атестації підвищено та встановлено 11 тарифний розряд. 

           Одним  з  найбільш  ефективних  засобів   підвищення  професійної  

компетентності керівника  гуртка  є самоосвітня  діяльність. Самоосвіта є 
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важливою індивідуальною формою праці педагога позашкільного навчального 

закладу. Вона сприяє поліпшенню якості викладання предмета, підвищенню 

рівня навчальних досягнень вихованців творчих колективів. Кількість часу й 

сил, які педагог витрачає на самоосвіту, залежить від його мотивації. Якщо є 

бажання досягти вищого рівня, відповідно, будуть і результати. Професійне  

самовдосконалення педагога  здійснюється через  самоосвіту, активну  участь у  

різноманітних  методичних  заходах.  

Керівники  гуртків творчих колективів відділу художнього протягом 

навчального року  були постійними учасниками методичних заходів різного 

рівня: 

  майстер- класах: 

- участь вихованців спортивно танцювального клубу «Акцент» 

15.10.2021р. та 30.10.2021р.  з латино американської програми  із 

майстрами спорту міжнародного класу: Сенчіло Ярослав та  Посипайко 

Еліонора. м..Київ. (кер.:Рагуліна О.С., Волков М.І.); 

- участь педагогів НХК ансамбль танцю «Барвінок»  06.11.2021р. у майстер 

класі  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. (кер.:Безгрєшнова Т.Ю., Губа С.М., Крамар Л.О., Колбашова 

І.С.,Кас’яненко М.В.); 

- участь вихованців основного рівня спортивно танцювального клубу 

«Акцент»  27-28.11.2021р.  з європейської програми із чемпіоном 

України: Кравчуком Віктором (м. Харків) (кер.Рагуліна О.С.); 

 семенари: 

- участь керівників гуртків відділу 26.11.2021р. у  методологічному 

семінарі з позашкільної освіти, on-line відкритою лекції «Художньо-

естетичний напрям позашкільної освіти:теорія і практика» (м. Київ) (кер.: 

Котенко В.О., Рагуліна О.С.); 
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  учбово-тренувальні збори: 

- участь вихованців вищого рівня  клубу «Акцент» 04-05.11.2021р учбово-

тренувальних зборах з латино - американської та європейської програми з 

чемпіонами світу Джоаной Люїс иа Максимом Буланим.(Бельгія, 

Україна) (кер.:Рагуліна  О.С., Колісник Ю.В.); 

  методичні об’єднання: 

- 28.10.2021р. участь у онлайн засіданні обласного методичного об’єднання 

педагогів вокально-інструментального жанру. (кер.: Котенко В.О., 

Ніколенко Т.І.,Вараховба Т.В.); 

- 18.11.2021р. участь у засідання обласного методичного об’єднання 

педагогів хореографічного жанру. (кер.Крамар Л.О.) 

- 27.04.2022р.  участь у онлайн  засідані обласного методичного об’єднання 

педагогів хореографічного жанру. (кер.Крамар Л.О.).; 

- 25.05.2022р. участь у онлайн засіданні обласного методичного об’єднання 

педагогів вокально-інструментального жанру (кер.: Котенко В.О., 

Ніколенко Т.І.,Вараховба Т.В.). 

           В творчих  колективах відділу з вихованцями проводились різні форми 

виховної роботи: бесіди, родині свята, конкурсно-пізнавальні програми, 

конкурсно-розважальні програми, години спілкування, пізнавально-ігрові 

програми, презентації, опитування. Педагогами відділу під час дистанційного 

навчання були розроблені сценарії виховних та масових заходів, необхідних 

для організації і здійснення освітньої діяльності.  

            В канікулярний період  29.10.2021р  під час осінніх канікул для 

вихованців середнього шкільного віку зразкового художнього колективу 

вокальна студія «Нове покоління» (кер. Котенко В.О.) культорганізатором 

Палацу Каширою А.О., була проведена  гра розслідування  «Місія «Здоров’я» 

Охоплено 18 вихованців. 

           Вихованці гуртків відділу  під час зимових канікул мали змогу відвідати   

та переглянути масові заходи Палацу ДЮТ: 
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- з 19.12.2021р.  по 23.12.2021р  Новорічна казка «Як Грінч Новий рік 

врятував »; 

- 19.12.2021р. Новорічна конкурсно-розважальна для вихованців Палацу; 

- 06.01.2021р. Народознавча гра «Різдвяний квест». 

Протягом навчального року керівники гуртків відділу було проведено 207 

виховних  заходів, якими було охоплено 4784 вихованців, в гуртках відділу 

кращими з яких визнано: 

- інтелектуально-пізнавальна програма «Оперне мистецтво Італії»  

(кер.Котенко В.О.); 

- бесіда «Я проти булінгу!» (кер. Ніколенко Т.І.) 

- пізнавальна святкова програма «Дарунки Святому Миколаю!» 

(кер.Кретович Н.І.); 

- диспут  «Права та обов’язки дитини» (кер. Коломацька Т.П.); 

- виховна година з елементами тренінгу «Великі права маленької дитини» 

(кер. Кас’яненко М.В.); 

- година спілкування «Інтернет безпека. Пастки в соціальних мережах» 

(кер. Колісник Ю.В.). 

У 2021-2022  навчальному році проведена робота за відкритими 

комплексними програмами: «Родина», «Батьківщина, рідний край», 

«Традиції»,«Правовий простір», «Ідеал», «Кругозір», «Єкосвіт». 

           Розвиток  національно – патріотичних почуттів у вихованців відділу  в 

умовах позашкільного навального закладу можливий лише за рахунок 

створення комфортного освітнього середовища. Цьому питанню педагоги 

відділу  та методисти закладу приділяли особливу увагу через впровадження в 

життя відкритих комплексних програм. Методисти Палацу не тільки 

розробляли матеріали та надавали якісну допомогу керівникам гуртків відділу, 

а ще й проводили виховні та масові заходи для вихованців відділу. 

           ВКП «Батьківщина. Рідний край» (керівник – методист Хоріщенко Н.В.), 

яка передбачає виховання духовно багатої особистості, формування у дітей та  
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молоді поваги до національних цінностей, активної громадянської життєвої 

позиції тощо. 

Серед  керівників гуртків відділу , які проводять заходи за ВКП «Батьківщина. 

Рідний край» самостійно, особливою популярністю серед дітей та педагогів 

користувалися такі заходи, як: 

- пізнавальна бесіда «Українська національна символіка» (кер.Колісник 

Ю.В.); 

- пізнавально-ігрова програма «Мій рідний край – куточок батьківщини» 

(кер. Котенко В.О.); 

- інтелектуальна гра «Мій рідний край – моя країна» (кер. Ніколенко Т.І., 

Коломацька Т.П., Кретович Н.І.); 

- гра-вікторина «Я люблю Україну» (кер.Безгрєшнова Т.Ю.); 

- пізнавально-ігрова програма «Україна моя від «А» до «Я»  (кер. 

Ніколенко Т.І., Коломацька Т.П., Кретович Н.І.). 

           ІС «Правовий простір». Проведені заходи за матеріалами службою дали 

змогу здійснити формування правових знань, умінь і навичок у вихованців, а 

також сформувати почуття поваги до права.  

В рамках роботи інформаційної служби «Правовий простір» 22.11.2021 р. для 

вихованців основного рівня НХК ансамбль танцю «Барвінок» (кер.Крамар 

Л.О.), керівником служби Хоріщенко Н.В. було проведено: 

- гру – подорож «Подорож у місто Прав дитини» 

- Особливою популярністю серед учасників освітнього процесу 

користувалися такі заходи: 

- виховна година «Вчимося жити в правовій державі»; 

- усний журнал «Я маю право…»; 

- пізнавальна програма «Конституція у моєму житті»; 

- пізнавальна бесіда «Я люблю країну, де має права кожна дитина» тощо. 

Хочеться відмітити керівників гуртків, які брали активну участь в роботі 

          ВКП «Єкосвіт»  (керівник - методист Березич Ю.В.), яка була покликана 

формувати екологічно доцільну поведінку вихованців та звільнити учасників 

освітнього процесу від стереотипу:екологія- це забруднення. Адже  екологія - 
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це все, що тебе оточує! Твоє середовище, твій внутрішній світ, можливість 

нормального існування собі і майбутнім поколінням. Діяльність проводилася 

через надання методичної допомоги керівникам гуртків відділу художнього  в 

організації та проведенні виховних заходів за цим напрямком, зокрема, 

проведено: 

- пізнавальна програма «Вартові довкілля: час діяти!» для вихованців НХК 

ансамбль танцю «Барвінок» кер. Крамар Л.О., які дізналися більше про 

сміття – таку дивовижну річ, яку дуже легко створити, але якої неймовірно 

важко позбутися. Приділили значну увагу темі забруднення навколишнього 

середовища побутовими відходами і проблемі їхньої утилізації, адже це одна 

з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення 

навколишнього середовища. Діти зрозуміли, що настав час керуватись у всіх 

своїх вчинках правилами екологічного гуманізму. Щоб майбутнє було 

світлим та чистим, з дитинства треба починати турбуватися про наш 

«спільний дім». 

          ВКП «Родина», «Традиції» (керівник – методист Швець О.І.), яка була 

спрямована на активізацію виховних можливостей сім'ї, підвищення 

педагогічної культури батьків, організацію спільної виховної діяльності 

педагогів, батьків та вихованців, підбір інноваційних форм співдії з питань 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Слід зазначити, що в рамках роботи над проблемою методичні матеріали, 

розроблені керівником ВКП «Родина», користувалися попитом у педагогів: 

Вараховби Т.В., Котенка В.О., Рагуліної О.С., Ніколенко Т.І., Кретович Н.І., 

Коломацької Т.П. 

          ВКП «Ідеал», «Кругозір» ( керівник - методист Збронська О.В.) 

У 2021-2022 н.р.  керівники гуртків та творчих об’єднань художнього 

відділу взяли активну участь у проведенні запланованих заходів методистом 

Збронською О.В. за ВКП «Ідеал» та «Кругозір» загалом взявши участь у 8  

заходах.  

В рамках роботи над ВКП «Ідеал» проведено 4 заходи: 
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-  пізнавальна вікторина  «Запорізькі козаки» гурток по класу акордеону 

(кер.Коломацька Т.П.), гурток по класу баяну (кер. Ніколенко Т.І.); 

-  пізнавальна бесіда «Net - етикет», гурток  «Традиційний сольний спів» 

(кер. Вараховба Т.В.), ЗХК вокальна студія «Нове покоління» (кер. 

Котенко Т.В.)  

Варто зазначити, що частина заходів проведена у дистанційному  форматі 

(синхронно та асинхронно). Запропоновані тематичні матеріали були 

адаптовані для ознайомлення та перегляду  у зручному форматі.  

В рамках роботи над ВКП «Кругозір» проведено  4 заходи: 

-  інфо-брейк  «Булінг у віртуальному просторі» (захід проведено в 

асинхронному режимі) НХК ансамбль танцю «Барвінок» (кер.: 

Кас’яненкоМ.В., Крамар  Л.О.), спортивно танцювальний клуб 

«Акцент» (кер. Колісник Ю.В.) 

Вихованцям була запропонована тематична презентація з інформацією про 

булінг у реальному та віртуальному просторі, а також надані практичні поради 

протидії цьому явищу. 

- Пізнавальна бесіда «Скарби проникливих пісень» (Музична спадщина 

Леонтовича М.Д.)  - (у  дистанційному синхронному режимі на 

платформі Zoom ), гурток «Традиційний сольний спів» (кер. Вараховба 

Т.В.) 

Всього протягом навчального року проведено 42  виховні заходи за відкритими 

комплексними програмами, якими охоплено 652  вихованця.  

         Належна увага педагогами відділу  була приділена також втіленню таких 

навчально-виховних проєктів:  

 Проєкт «Бути здоровим-це модно, бути успішним-це класно, бути 

творчим-це актуально!» (відп. Зубенко С.В.).  

Під час осінніх канікул для вихованців середнього шкільного віку зразкового 

художнього колективу вокальна студія «Нове покоління» (кер. Котенко В.О.) в 

рамках творчого проєкту «Бути здоровим-це модно, бути успішним-це класно, 
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бути творчим-це актуально!» культорганізатором Палацу Каширою А.О. було 

проведено  гру розслідування  «Місія «Здоров’я».. 

Постійними учасниками в рамках виховного проєкту були вихованці гуртків 

під керівництвом педагогів: Котенка В.О., Вараховби Т.В. 

 Проєкт «Зберемо воєдино всю нашу родину» (відп. Швець О.І.). 

В рамках реалізації освітньо-виховного проєкту «Зберемо воєдино всю нашу 

родину керівниками гуртків відділу художнього взято участь у  онлайн - 

конкурсі читців (декламаторів) «З любов′ю, ніжністю, теплом…» (до Дня 

матері та Міжнародного дня сім′ї) який проводиться методичним відділом за 

участі всіх учасників освітнього процесу Палацу ДЮТ (вихованців, батьків, 

керівників гуртків)», керівник проєкту Оксана Швець 

Найбільш активними учасниками проєкту були вихованці керівників: Рагуліної 

О.С., Котенка В.О., Вараховби Т.В., Збронської О.В., Дегтярь Т.О. 

 Проєкт «Той, хто бере – наповнює долоні, той, хто дає – наповнює 

серця!» та «Лідер. Патріот. Громадянин.» (відп. Березич Ю.В.).  

Педагоги та вихованці відділу художнього взяли участь у роботі за соціальним 

проєктом  Палацу «Той, хто бере, - наповнює долоні, той, хто дає, - наповнює 

серця» (кер. Березич Ю.В.), що реалізувалася через надання реальної допомоги 

тим, хто опинився в складній життєвій ситуації та зосереджена на проведення 

соціально-значимих справ. Протягом навчального року керівники гуртків 

відділу долучилися до таких заходів: 

- Всеукраїнська акція «Монетки дітям», організована Національним 

Банком України та благодійним фондом «Таблеточки» за підтримки 

Міністерства освіти та науки України та покликана, щоб у простий та 

веселий спосіб зібрати монети та перетворити їх на допомогу для 

онкопацієнтів; 

- Акція «Малюнки та листи для захисника України». Зібрали, створені 

власноруч, малюнки, листи. 

Подібні заходи стають підґрунтям для розвитку волонтерського руху, дають 

можливість залучити підростаюче покоління до справ милосердя та гуманізму, 
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це один із шляхів виховання у молоді навичок співпереживання, поваги до 

інших та згуртування дитячого колективу Палацу ДЮТ. 

          Протягом 2021-2022 н.р. керівники гуртків та вихованці відділу 

продовжили долучатися до втілення в життя в Палаці ДЮТ соціально-

виховного проєкту «Лідер. Патріот. Громадянин» (кер. Березич Ю.В.), який 

реалізовується через  формування і розвиток соціально активної, ініціативної, 

гуманістичної спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською 

позицією, почуттям національної самосвідомості та роботу в органах  дитячого 

самоврядування закладу. До складу активу дитячого самоврядування Палацу 

ДЮТ від відділу художнього входять 3 представники, які взяли участь у 5 

засіданнях-заняттях (очно та дистанційно) ради активу Палацу ДЮТ. В рамках 

реалізації проєкту методисткою Березич Ю.В. було проведено: 

- інфококтейль «Європа починається з тебе» - проведений для вихованців 

зразкового художнього колективу вокальна студія «Нове покоління» кер. 

Котенко В.О. 

 Проєкт «Я відкриваю світ» (відп. Збронська О.В.).   

В рамках реалізації освітньо-виховного проєкту «Я відкриваю світ» проведено 

11 заходів: 

- заняття-презентація «Сценічна етика: норми етикету сучасного 

музиканта» (асинхронно) : гурток по класу фортепіано (кер. Дегтярь 

Т.О.),  гурток по класу баяну (кер. Ніколенко Т.І.) 

- заняття-презентація «Сценічна етика (правила налаштування та поведінки 

на сцені)» гурток «Традиційний сольний  спів та вокальний ансамбль » 

(кер. Вараховба Т.В.), гурток по класу акордеону (кер. Коломацька Т.П.) 

- (заходи проведено асинхронно),  ЗХК вокальна студія «Нове 

покоління», (кер. Котенко В.О.)- (синхронно, Zoom)  

- тематичне заняття «Симфонія дитинства» (до річниці з дня народження 

Уолта Діснея), гурток по класу фортепіано  (кер. Дегтярь Т.О.) 

(проведено в очному режимі) – інформація про проведення заходу 

розміщена а на сайті Палацу ДЮТ. 
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- комплексне заняття «Мій безпечний простір», гурток «Традиційний 

сольний  спів та вокальний ансамбль»  (кер. Вараховба Т.В.), 

(асинхронно) 

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

ЗХК вокальна студія «Нове Покоління» (кер. Котенко В.О.), (асинхронно) 

- заняття - презентація  «Правила поведінки в громадських місцях в 

умовах вірусної загрози» гурток «Традиційний сольний  спів та 

вокальний ансамбль » (кер. Вараховба Т.В.),  гурток по класу цимбал 

(кер. Кретович Н. І.), гурток по класу фортепіано (кер. Дегтярь Т.О.) 

(асинхронно) 

В цілому, заходам  освітнього проекту охоплено 135 вихованця. 

В рамках реалізації освітнього проекту конструктивною  та продуктивною 

стала робота  над  новою рубрикою «Я відкриваю світ традицій».   

Керівникам гуртків  художнього відділу методистом Палацу ДЮТ Збронською 

О.В. було запропоновано тематичні  добірки дидактичних матеріалів 

(вікторини, презентації, пізнавальні відео ролики, тощо) з відкритих джерел для 

різних вікових категорій, а саме: 

- відео матеріали до Дня матері: пізнавальне відео: «Мама – головна 

людина вжитті кожного» 

 добірка відео матеріалів з Пасхальної тематики  

(для вихованців молодшого, середнього та старшого віку шкільного віку) 

1. Різновиди пасхальних яєць 

2. Дітям про Пасху 

3. Великодня вікторина 

4. Як святкують Великдень у різних країнах світу? 

5. Великдень: обряди, повір’я та народні прикмети 

 добірка відео матеріалів до Дня Вишиванки (для вихованців 

молодшого, середнього та старшого віку шкільного віку) 

1. Код Вишиванки. Звідки походить та яку силу приховує 

2. День Вишиванки. Більше ніж просто сорочка 
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3. День Вишиванки 

Окремої уваги заслуговує рубрика «Я відкриваю світ безпеки». Об’єктивні 

обставини, що склалися в Україні у зв’язку із веденням воєнного стану та 

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 «Я 

відкриваю світ безпеки», керівникам гуртків художнього відділу методистом 

Палацу ДЮТ Збронською О.В., було запропоновано тематичні добірки з 

докладною інформацією про правила поводження у різних небезпечних 

ситуаціях: 

 добірка відео матеріалів та презентацій з безпеки 

життєдіяльності: 

- Правила поведінки при виявленні підозрілого предмета «Що робити якщо?» 

- «Дивні знахідки. В чому небезпека?» 

- «Покажи дитині. Мінна небезпека» 

- «Наземні міни, бомби та ракети» 

До річниці трагедії на ЧАЕС вихованцям запропоновано до перегляду відео 

матеріали з відкритих джерел, а саме: 

 добірка відео матеріалів до (для вихованців молодшого, середнього 

та старшого віку шкільного віку): 

- «Книга - мандрівка. Україна. Чорнобиль» 

- Чорнобиль. Як сталася аварія на ЧАЕС. 

16 маловідомих фактів про Чорнобиль 

Робота над освітнім проектом  «Я відкриваю світ» у 2021-2022 н.р. виявилась 

надзвичайно конструктивною та продуктивною. Знайдені нові формати 

співпраці з керівниками гуртків  та творчих об’єднань відділу художнього 

сприяли розвитку ефективної комунікації між усіма учасниками освітнього 

процесу Палацу ДЮТ.   

Протягом навчального року проведено 21 виховних заходів в рамках роботи 

творчих колективів, якими охоплено 510 вихованців.   
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          Значне місце в роботі творчих колективів відділу відводиться концертній 

діяльності. Кращі з яких: 

 День відкритих дверей «Країна дитячих мрій» 

У заході взяли участь вихованців відділу: зразковий художній колектив «Нове 

покоління» - 25 чол. (кер. Котенко В.О.) з художніми номерами: вокально-

хореографічна постановка «Гімн Палацу», «Україна – це ми», «Всі разом»; 

народний художній колектив ансамбль танцю «Барвінок» – 29 чол. (кер.: 

Безгрєшнова Т.Ю., Кас’яненко М.В.), з постановками: «Гопак», «Ляльки Лол»; 

спортивно танцювальний клуб «Акцент» - 10 чол. (кер.Рагуліна О.С., Колісник 

Ю.В) з художніми номерами: «Вальс», вокально-хореографічна постановка 

«Гімн Палацу» 

 Новорічна казка «Як Грінч Новий рік врятував» для вихованців Палацу. 
 

У Новорічній казці взяли участі колективи відділу: зразковий художній 

колектив вокальна студія «Нове Покоління» - 37 чол. (кер. Котенко В.О.) з 

художніми номерами: «Повір у казку», «last Cristmas», «Зимова казка», 

вокально-хореографічна композиція «Новорічна»; спортивно танцювальний 

клуб «Акцент» - 54 чол. (кер.: Колісник Ю.В., Рагуліна О.С.) з постановками: 

«Новорічні метелики», «Новорічний Вальс», вокально-хореографічна 

композиція «Новорічна»; народний художній колектив ансамбль танцю 

«Барвінок»    - 40 чол. (кер.: Безгрєшнова Т.Ю., Кас’яненко М.В., Крамар Л.О.) 

хореографічними постановками: «Мінйони», «Новорічні Гноми, Новорічний 

Рок-н-рол», гурток «Традиційний сольний спів» - 6 чол. (кер. Вараховба Т.В.) з 

художнім номером «Новорічна фантазія». Загалом охоплено 685 вихованців 

відділу. 

 Новорічна конкурсно-розважальна програма «Новорічна туса або 

Прибульцям тут не місце» для вихованців Палацу.  

У заході взяли участь колективи відділу : народний художній колектив 

ансамбль танцю «Барвінок» - 12 чол. (кер. Кас’яненко М.В.) з постановкою: 
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«Щедрик»; гурток «Традиційний сольний спів»  - 6 чол. (кер. Вараховба Т.В.) з 

художнім номером «Новорічна фантазія». 

Всього для вихованців Палацу ДЮТ було  проведено одну Новорічну 

розважальну програму. Загалом охоплено 18 вихованців. 

 Народознавча гра «Різдвяний квест» 

Колетиви відділу взяли участь : народний художній колектив ансамбль танцю 

«Барвінок» - 12 чол. (кер. Кас’яненко М.В.) з постановкою: «Щедрик»;  гурток 

«Традиційний сольний спів»  - 6 чол. (Вараховба Т.В.) з художнім номером 

«Новорічна фантазія». Загалом охоплено 18 вихованців. 

 Свято нагородження випускників Палацу ДЮТ. 

У заході взяли участь вихованці: зразкового художнього колективу вокальна 

студія «Нове Покоління» - 9 чол. (кер. Котенко В.О.) з вокально-

хореографічною постановкою «Гімн Палацу», «Україна – це ми»; спортивно 

танцювального  клуб «Акцент» - 4 чол. (кер.: Колісник Ю.В., Рагуліна О.С.) з 

художніми номерами: «Ча-ча-ча», вокально-хореографічною постановкою 

«Гімн Палацу». Загалом охоплено 13 вихованців відділу. 

Слід відзначити вихованців кер.: Безгрєшнової Т.Ю., Котенка В.О., Вараховби 

Т.В., Рагуліної О.С., Колісника Ю.В.,  як постійних учасників концертних 

програм у Палаці та у місті.  

В цьому навчальному році у зв’язку з воєнним станом в Україні, у творчих 

колективах відділу не відбулися творчі звіти, концертно-репертуарний план у 

колективах з груповою формою навчання  виконано частково. 

             В ці не прості часи для України хочеться сказати про волонтерську 

діяльність керівників гуртків та акомпаніаторів відділу, які долучилася до 

плетіння маскувальних сіток на базі Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді. Акомпаніатори: Захлистун О.М., 

Шаплика Т.А., Аксьонов С.В. щоденно з 10.00 до 16.00 у постійному режимі 

займались волонтерською діяльністю, поєднуючи акомпаніаторську діяльність 

співпраці з колективами відділу. Пошиття маскувальних сіток  це дуже кропітка 

робота, яка потребує багато часу. Але схема виготовлення дуже проста. Сітки 

можуть плести і люди з обмеженнями можливостями, і навіть діти. Серед 
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керівників гуртків які долучилися до пошиття маскувальних сіток: Котенко 

В.О., Безгрєшнова Т.Ю., Вараховба Т.В., Кретович Н.І., Ніколенко Т.І.. 

           Основним показником результативності роботи педагогів та творчих 

колективів  відділу є досягнення вихованців, тому в цьому навчальному році в 

творчим колективам відділу було створено максимальні умови для 

самореалізації вихованців через проведення конкурсів, змагань, концертів, 

участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах дитячої творчості. 

Велику роботу  було проведено  педагогами: творчих колективів відділу 

підготовці та участі   вихованців в міжнародних, всеукраїнських та обласних 

конкурсах , фестивалях , змаганнях , різного рівня . 

 За 2021 – 2022 навчальний рік гуртки відділу взяли участь : 

- міжнародні фестивалі – конкурси  10 заходів, охоплено 54 вихованця, 

переможцями стали 26 вихованців, здобули: 2 гран-прі, 12 – перших 

місць, 8 – других місць, 9 – третіх місць ; 

- всеукраїнські фестивалі – конкурси 7 заходів, охоплено 52 вихованця, 

переможцями стали 53 вихованця, здобули: 12 перших місць, 25 других 

місць, 15 – третіх місць;  

- в Палаці проведено 1 захід, охоплено 26 вихованців, переможцями стало 26 

вихованців. 

Загалом за 2021-2022 навчальний рік вихованці гуртків відділу взяли участь у 

18 фестивалях-конкурсах різного рівня, охоплено 132 вихованця,  переможцями 

стали 126 вихованця. Хочеться сказати, що активними учасниками були: 

- зразковий художній колектив вокальна студія «Нове покоління» 

(кер.Котенко В.О.); 

- спортивно танцювальний клуб «Акцент» (кер.:Рагуліна О.С., колісник 

Ю.В.); 

- гурток по класу цимбал (кер.Кретович Н.І.) 

 

Керівниками спортивно танцювального клубу «Акцент»  у 2021 -2022 н.р. була 

продовжена індивідуальна робота з творчо обдарованими вихованцями 

колективу.  
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Художній керівник  спортивно танцювального клубу «Акцент»  Рагуліна О.С. 

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» Колісник Ю.В. 

 

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; 

          Важливою складовою виховного процесу у будь-якому освітньому 

закладі є співпраця з батьківською громадою. Партнерство «батьки-діти-

педагог» - це дружне коло, де всі учасники можуть допомогти один одному, 

максимально реалізувати свій творчий потенціал. Партнерство з  батьками 

вихованців творчих колективів стало більш особливе під час дистанційного 
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навчання у 2021-2022 н.р., як у рамках безпосередньо навчального процесу, так 

і освітнього процесу в цілому. Батьки вихованців відділу протягом означеного 

періоду активно брали участь та  допомагали у підготовці виховних та масових 

заходів,  в організації  участі дітей  у дистанційних конкурсах, фестивалях 

різного рівня, брали участь у анкетуваннях, опитуваннях, просвітницьких 

заходах для батьків та батьківських зборах (дистанційно), які проводилися на 

інтернет ресурсі Zoom. 

Висновки: 

 протягом 2021-2022  навчального року гуртки відділу працювали над 

вирішенням завдань освітнього процесу ; 

 навчальні програми занять гуртків відділу на 2021-2022 навчальний рік 

виконано. В умовах карантину та військового стану в Україні навчальні 

програми керівників гуртків виконувались шляхом синхронного та 

асинхронного навчання на електронних платформах Zoom, Viber 

Telegram; 

 вихованці творчих колективів відділу  взяли участь у виховних заходах 

різних напрямків: мистецького, формування здорового способу життя, 

правового, пізнавального, та інших; 

 керівники гуртків взяли участь  за творчими проектами Палацу , а саме: 

«Бути здоровим – це модно, успішним – це класно, бути творчим – це 

актуально!», «Зберемо воєдино всю нашу родину!», «Той, хто бере – 

наповнює долоні, той, хто дає – наповнює серця!», «Я відкриваю світ»;;  

 особливу увагу приділено співпраці з батьками вихованців, які протягом 

навчального року були активними учасниками освітнього процесу (під 

час дистанційного навчання).  

          Тож, протягом 2021-2022 н.р., під час освітнього процесу у 

дистанційному режимі, керівниками гуртків художнього відділу, проводилися  

цікаві  виховні заходи, розроблено цілий ряд сценаріїв виховних та конкурсно-

розважальних заходів, які сприяли розкриттю творчого потенціалу,  реалізації 

життєвого досвіду , формуванню у вихованців  почуття патріотизму, гордості за 
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свою країну, любов до рідної мови. Як результат - у переважної більшості 

вихованців творчих колективів відділу сформована національно-патріотична 

свідомість.  

Педагоги відділу  активно працювали в сфері самоосвіти,  долучалися до 

участі в семінарах за фахом діяльності гуртка, педагогічних вебінарах, творчих 

конкурсах педагогічних працівників-позашкільників.  

В цілому педагогічний колектив відділу художнього працював творчо, 

злагоджено, відповідально. Завдання, поставлені перед керівниками гуртків 

відділу  на 2021-2022 н.р., виконані. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ : 

 збереження та зміцнення матеріально-технічної бази відділу; 

 розширити співпрацю  з установами та організаціями за напрямками 

діяльності гуртків відділу; 

 створити (оновити)  кожному керівнику гуртка відділу сторінку на сайті 

Палацу ДЮТ та доповнити її методичними розробками та практичними 

порадами батькам вихованців; 

 з метою підвищення виконавської майстерності вихованців відділу, 

популяризації гуртків відділу, творчим колективам брати активну участь 

у обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 

фестивалях; 

 творчим колективам відділу брати активну участь у різного рівня 

майстер-класах за напрямками  діяльності гуртка; 

 роботу відділу художнього  за 2021-2022 навчальний рік вважати 

задовільною. 


	У створених групах керівники гуртків відділу хореографічного напряму  для вихованців викладають навчальний матеріал: презентації, відео, посилання на веб-ресурси, фото, пояснення щодо завдань. Відеоматеріал, де яскраво та доступно викладено ту чи іншу...
	- у месенджері Viber, який дозволяє надсилати повідомлення, здійснювати відео- та голосові VoIP-дзвінки через інтернет;
	- на електронній платформі для організації відео конференцій Zoom;
	- за допомогою електронної пошта, для переписки та обміну файлами з вихованцями.

