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«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради»  пройшов тиждень сім′ї «Рід. Родина. Україна», в якому взяли участь 

вихованці Палацу ДЮТ, педагоги та батьки. 

 Цей тиждень проводився з метою поліпшення педагогічної взаємодії 

педагогів з батьками вихованців, забезпечення єдиних вимог та наступності 

сімейного і суспільного виховання, активне залучення родин до участі у 

освітньому процесі закладу, до проведення культурно-просвітницьких 

заходів,  надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам. які 

їх замінюють, вільний доступ батьків до інформації на сайті про діяльність 

закладу позашкільної освіти. 

В рамках тижня сім′ї пройшло 5 заходів, якими охоплено 54 вихованці.  

          Згідно плану роботи було розроблено Положення і проведено конкурс 

на кращу мультимедійну презентацію «7+я=сім′я». До цього заходу 

долучилось 6 родин вихованців з усіх відділів Палацу ДЮТ (гурток 

«Гончарик, кер. Григоренко-Громова В.О., гурток «Традиційний сольний 

спів та вокальний ансамбль», кер. Вараховба Т.В., гурток англійської мови 

«Малятко», кер. Палієнко Т.В.,  гурток «Весела абетка», кер. Швець О.І., 

гурток «Авіамодельний», кер. Похно Д.О., НКК гурток «Господарочка», кер. 

Сидоренко Л.І., ЗХК «Арт-студія «Браво», кер. Зубенко С.В.). Цей вид 

діяльності слугував позитивним досвідом для творчого спілкування всіх 

учасників освітнього процесу. Створення презентації  - кропітка праця. яка 

сприяє налагодженню духовного контакту дитини та батьків, збільшує 

інтерес вихованців до найближчого оточення.  

          Для батьківської громадськості закладу було підготовлено 

інфодайджест. Уроки мудрості для батьків «Навчаємось впродовж життя», 

які були розміщені на сайті Палацу ДЮТ. Всі інформаційні матеріали 

допоможуть батькам у вихованні своїх дітей.  

На жаль у виставці малюнків «Щасливий день моєї родини» взяв 

участь 1 вихованець (гурток «Юний дизайнер», кер. Нестеренко О.Б.), хоча 

ця форма роботи дієва і ефективна. Безперечно, на організацію цього процесу 

вплинув вимушений карантин і педагогам було складно на відстані 

зацікавити дітей цим видом діяльності. 

 Схвальні відгуки і позитивні емоції викликала фотовиставка «Я у 

родині», розміщена на сайті закладу. До неї долучилось 19 вихованців з 

родинами (ЗХК «Арт-студія «Браво», кер. Зубенко С.В., НХК гурток 

«Господарочка», кер. Сидоренко Л.І., гурток «Гончарик», кер. Григоренко-

Громова В.О., гурток англійської мови «Малятко», кер. Палієнко Т.В., гурток 

«Весела абетка», кер. Швець О.І., гурток «Тінейджер», кер. Березич Ю.В., 

спортивно-танцювальний клуб «Акцент», кер. Рагуліна О.С.). Фотовиставка 



показала, яка місце в родині займає дитина, з ким їй комфортно і затишно, які 

захоплення об’єднують сім′ю.  

Для вихованців художнього відділу  було проведено фольклористично- 

ігрову програма «Червона калина - то наша родина», якою охоплено 20 дітей.   

Метою даної програми було виховання національної свідомості вихованців, 

любові до рідної землі, родини, свого народу, державних символів. Діти не 

лише почули багато корисної для себе інформації про калину, але й мали 

можливість висловити свої думки, вислухати інших, поспівати, пограти,  

весело й з користю провести свій вільний час. Під час даного заходу було 

використано багато дидактичного матеріалу. Особливий інтерес у дітей 

викликали ігри «Склади і назви», «Пісенна плутанина», «Смачний мікс», 

«Які ми?». Яскравим закінченням програми було виготовлення кетягів 

калини, як краплинки у криниці роду. Приклеюючи червону ягідку калини, 

діти говорили слова-побажання усім присутнім, своїй родині, нашій неньці 

Україні! 

В цьому навчальному році конкурс родинної пісні «Об′єднані піснею» 

проходив в онлайн-форматі. Цей конкурс проведено з метою популяризації 

пісенних творів про Україну, рідний край, родину; відродження козацького 

духу, українських традицій, духовних цінностей, здатних реалізувати свій 

творчий потенціал в умовах сучасного суспільства. В онлайн-конкурсі взяло 

участь 8 вихованців та 2 батьків (ЗХК «Арт-студія «Браво», кер. Зубенко 

С.В., ЗХК вокальна студія «Нове покоління», кер. Котенко В.О., гурток 

«Традиційний сольний спів та вокальний ансамбль», кер. Вараховба Т.В., 

спортивно-танцювальний клуб «Акцент», кер. Рагуліна О.С.).  

Компетентне журі дало високу оцінку конкурсу на кращу 

мультимедійну презентацію «7+я=сім′я» та онлайн-конкурсу родинної пісні 

«Об′єднані піснею». Адже, налагодження тісної творчої співпраці закладу 

позашкільної освіти з батьками вихованців – це запорука успіху  в навчанні 

та вихованні дітей. 

Всі заходи в рамках Тижня сім′ї пройшли на високому рівні. 

          Слід відмітити роботу педагогів, які взяли активну участь у тижні сім´ї 

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

родину»: Зубенко С.В., Палієнко Т.В., Котенко В.О., Швець О.І., Березич 

Ю.В., Рагуліна О.С., Вараховба Т.В., Григоренко-Громова В.О., Сидоренко 

Л.І., Нестеренко О.Б.). 

          Тож хай і надалі нас об’єднує найважливіша справа – виховання нового 

покоління та сподівання радісного завтра! 

 


