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Робота організаційно-масового відділу в 2021-2022році була 

спрямована на створення умов для формування життєвої компетентності 

вихованців закладу та підвищення рівня їх творчої майстерності засобами 

проведення освітніх і пізнавально - дозвіллєвих заходів. 

1. Мережа гуртків масового відділу 

На початок  вересня 2021 – 2022 н.р. в організаційно-масовому відділі  

була сформована мережа гуртків : 

 ЗХК гурток  арт - студія «Браво»; 

 Театр моди «Перспектива»; 

 Гурток «Шашки»; 

 Гурток англійської мови «Welcome to English»,  

 Авіамодельний гурток; 

 Радіотехнічний гурток.  

Мережа 6-ти гуртків відповідає інтересам дітей і складає  17/15 

навчальних груп, що охоплюють 247/199 вихованців. Напрямки гуртків 

відповідають зацікавленості дітей  відповідно до їх уподобань та інтересів.  

По завершенні навчального року мережу гуртків відділу організаційно-

масового збережено на 80%: . Це пов’язано зі звільненням керівника гуртка 

«Шашки» Арабської А.І. та переселенням дітей з родинами у міста, де немає 

якісного доступу до Інтернету, що зробило неможливим подальше навчання 

вихованців он-лайн.   

Слід відмітити, що навчальний процес у гуртках відділу організаційно-

масового відбувається на основі навчальних програм, які у 2021-2022 

навчальному році виконані на 100 відсотків керівниками гуртків Зубенко 

С.В., Кашира А.О., Лубенець І.І.,  Вірьовкін В.М., Похно Д.О.. 

З метою підведення підсумків освітньої діяльності в І семестрі було 

проведено підсумкові заняття он-лайн, під час яких діти мали можливість 

продемонструвати батькам уміння та навички, набуті під час навчання у 

гуртку офлайн та онлайн. У ІІ семестрі керівники гуртків продовжували 
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освітню діяльність через соціальні мережі Zoom, Viber, Meet та електронну 

пошту, висвітлювали успіхи колективу та цікаві фрагменти занять в  Facebok, 

Instagram, що дало можливість успішно завершити навчальний рік. 

За підсумками роботи на кінець 2021 – 2022 навчального року:   

 високий рівень знань отримали  вихованців  77 (17 – ЗХК гурток арт-

студія «Браво», 5- радіотехнічний гурток, 40 - гурток англійської мови 

«Welcomе to English», 15 – «Авіамодельний»). 

 достатній рівень знань отримали 96 вихованців (25 – ЗХК гурток арт-

студія «Браво», 20 - «Театр мод «Перспектива», 14- радіотехнічний, 28 – 

гурток англійської мови «Welcomе to English»,  9 – авіамодельний гурток). 

 середній  рівень знань отримали 26 вихованців (4 – ЗХК гурток арт-

студія «Браво», 6 - «Театр мод «Перспектива», 3- радіотехнічний, 7 – 

гурток англійської мови «Welcomе to English»,  6 – авіамодельний гурток). 

 початковий (репродуктивний) рівень – 0. 

Хочеться відзначити результативність роботи в напрямку 

вдосконалення навчального процесу та формування внутрішньої системи 

якості освіти: у відділі по завершенню І семестру нараховувалося 10 

вихованців репродуктивного рівня, у ІІ семестрі таких дітей немає. Можна 

зробити висновок, що  вихованці навчальних груп отримали відповідний 

багаж знань, умінь та навичок, щоб  перейти на достатній рівень знань. 

По завершенню повного курсу навчання шість вихованців ЗХК гуртка 

арт-студія «Браво» успішно склали випускні іспити. До складу 

екзаменаційної комісій входили Дрозд В.Д. – директор Палацу, голова 

комісії; Сергієнко Г.О. – заступник директора Палацу з НВР, Палієнко Т.В. – 

завідувач масового відділу та Книш В.М. - режисер, автор соціально-

педагогічних культурологічних проектів для дітей, голова журі 

Всеукраїнського фестивалю-майстерні «Адреса дитинства-гра!». Вихованці 

продемонстрували високий рівень результативності в ЗХК гуртку арт-студія 

«Браво» за 11 років навчання. Випускниками була представлена  

відеопрезентація, в якій висвітлені яскраві моменти життя в Палаці та 
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відеозапис постановочного конкурсного номеру «Міфи Давньої Греції» для 

оцінювання їх виконавської  майстерності. Після успішної здачі іспитів 

вихованці ЗХК гуртка арт-студія «Браво» Швець Денис, Старченко Таісія, 

Варченко Злата, Коваленко Катерина, Вірченко Поліна, Білик Ростислав 

отримали посвідчення про позашкільну освіту. Інформація про проведення 

іспитів та відео висвітлена на сайті Палацу та соцмережах на сторінці 

Полтавський Палац та «Браво» у Facebook. 

Під час карантину та оголошення воєнного стану на території 

України, керівниками гуртків було організовано дистанційне навчання: 

Viber: організація спілкування з вихованцями і батьками у тематичних 

групах в мережі: матеріали для проведення керівниками гуртків 

профілактичних бесід з вихованцями щодо дій у надзвичайних ситуаціях або 

рішучих дій в період воєнного стану, матеріали про підозрілі небезпечні 

предмети , тести для дітей та батьків з питань формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в закладі, завдання на розвиток пам’яті, 

логічного мислення для дітей та їх батьків. (Зубенко С.В., Лубенець І.І., 

Кашира А.О., Похно Д.О., Вірьовкін В.М.) 

Мessenger та  Zoom:  проведення занять , консультацій, тестів для 

вихованців  у режимі он лайн. (Зубенко С.В., Лубенець І.І., Кашира А.О., 

Похно Д.О., Вірьовкін В.М.) 

YouTube: участь у конкурсах та турнірах (Зубенко С.В., Кашира А.О..), 

пошук та розповсюдження  відеоматеріалів для вихованців гуртка. (Зубенко 

С.В., Лубенець І.І., Кашира А.О., Похно Д.О., Вірьовкін В.М.) 

Електронна почтова адреса: матеріали ШПМ "Світоч"для педагогів, 

організація спілкування з вихованцями і батьками, розповсюдження для 

гуртківців посилань на відеоматеріали у мережі YouTube з навчальних тем 

(Зубенко С.В., Лубенець І.І., Кашира А.О., Похно Д.О., Вірьовкін В.М.) 

Збереження та розширення існуючої мережі гуртків відділу 

організаційно-масового залишається одним з найактуальніших завдань . 

2. Якісний і кількісний склад керівників гуртків масового відділу. 
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Освітню діяльність протягом року здійснювали 5 керівників гуртків: 

Вірьовкін В.М., Похно Д.О, Кашира А.О.,Зубенко С.В.,Лубенець І.І.,серед яких 

керівник гуртка-методист Зубенко С.В.  

 

Підвищення кваліфікації 

Зубенко С.В. -  курси підвищення керівників гуртків (худ.-естет. та 

мистецького напрямів), керівник гуртка  при Полтавському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. 

Обліковий запис документа про підвищення кваліфікації  № 270 

від 17.03.2022р. 

Атестація керівників гуртків масового відділу 

 25.03.2022р. успішно пройшла атестацію керівник гуртка-методист  

«зразкового художнього колективу» арт-студія «Браво» Світлана Зубенко. 

Попередня робота: 

- підвищення кваліфікації; 

- проведення навчальних занять та виховних, масових заходів за участю 

членів атестаційної комісії в режимі онлайн; 

- створення портфоліо керівника гуртка в Microsoft PowerPoint. 

За результатами роботи атестаційної комісії закладу: 
 

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «керівник гуртка-

методист». 
 

3. Методична робота 

З метою якісного та успішного розв'язання всіх педагогічних завдань, 

самоосвіти, забезпечення високої якості освітнього процесу, керівники 

гуртків відділу організаційно-масового взяли участь у роботі міських та 

обласних методичних об’єднань у он-лайн форматі (платформи  Zoom, 

Google meet, Facebook), а саме: 

Вересень 

 Методологічний семінар «Концептуальні основи позашкільної освіти», 

30.09.2021р., Зубенко С.В.. 
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Жовтень 

 Обласне методичне об’єднання організаторів дозвілля, 21.10.2021р., 

Зубенко С.В., Кашира А.О. (виступ  з теми «Використання сервісу 

Google Sites для організації масових заходів»), 

 Х Методологічний семінар з позашкільної освіти , онлайн відкрита 

лекція «Науково-технічний напрям позашкільної освіти: теорія і 

практика», 29.10.2021р., Зубенко С.В.. 

Листопад 

 Участь у ХІ Всеукраїнському фестивалі-майстерні «Адреса дитинства – 

Гра!», номінація «Педагогічна майстерність», 09 -10.11.2021р., Зубенко 

С.В., лауреат конкурсу, 

 ХІ Методологічний семінар з позашкільної освіти, онлайн відкрита 

лекція «Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти: теорія і 

практика», 26.11.2021р., Зубенко С.В.. 

  Всеукраїнський семінар – практикум для голів обласних методичних 

об’єднань гуртків авіамодельного, ракетомодельного, 

судномодельного, радіоспортивного напрямку, стендового 

моделювання , радіоелектронного конструювання та картингу, 29.11. -

02.12.2021р., Похно Д.О.. 

Грудень  

 Отримали посвідчення члена Міжнародної асоціації позашкільної 

освіти, Зубенко С.В. - № 17/39, Гончарова А.О. - № 17/46(на старе 

прізвище), 

 Участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі соціальної реклами по 

збереженню довкілля серед молоді «Waste Management School 

Recycling» , 09.12.2021р., Зубенко С.В., 

 Відеоконференції ZOOM Полтавського відділення Міжнародної 

асоціації позашкільної освіти з обговорення актуальних питань 

позашкільної освіти, 10.12.2021р., Зубенко С.В., 



 
 

7 

 Друк у періодичному виданні «Ігрова газета для саморозвитку дітей «Я 

сам/сама» (№6 (339), грудень, 2021р., Зубенко С.В., ЗХК гурток арт-студія 

«Браво», 

 Учасник пресконференції «Позашкільна освіта 2021: десять перемог!», 

21.12.2021р., Зубенко С.В.. 

Лютий  

 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., 

 Участь у  конференції-презентації програм Всеукраїнського 

фестивалю-майстерні «Адреса дитинства – Гра!», виступ на тему 

«Реалізація соціального проєкту «Чисте повітря:місія здійсненна!», 

10.02.2022р., Зубенко С.В.. 

 Онлайн – семінар «Алгоритм створення ігрової програми», 

17.02.2022р., Зубенко С.В.. 

Квітень 

 Методична мозаїка з теми«Формування соціальної та громадянської 

компетентності школярів»,  14.04.2022р., Кашира А.О., 

 GAME платформа для керівників гуртків «Ігрова компетентність 

педагога», 15.04.2022р., Зубенко С.В. (виступи на тему:«Ігрова 

практика як ефективний спосіб виховання екологічної культури», 

Кашира А.О. («Ігрова методика  в діяльності сучасного керівника 

гуртка: від теорії до результату»,  

 Обласне методичне об’єднання педагогів оригінального жанру, 

29.04.2022р., Кашира А.О.. 

 

Методична робота керівників гуртків відділу організаційно-масового 

була спрямована  на розвиток майстерності в забезпеченні ефективності 

навчально-виховного процесу в гуртках. З цією метою у методичних 
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куточках керівників гуртків був оновлений  наочний, дидактичний матеріал, 

методичні розробки, посібники, а саме: 

Зубенко С.В.: 

Методична  розробка: 

  «Ігрова діяльність: нові форми та перспективи» (ігрова практика на основі 

соціального проєкту «Чисте повітря: місія здійсненна!») 

Розробка сценаріїв: 

 дня відкритих дверей «Світ дитячих захоплень» 

 соціального проєкту «Чисте повітря: місія здійсненна!»  

 казки «Новорічні пригоди Грінча» 

 продовжено вірш невідомого автора «Україна кожним пишається»  

 онлайн-привітання до Великодніх свят. 

 

Розроблено сценарії творчих постановок: 

 «За двома зайцями» (на участь у конкурсі вищий рівень) 

 «Лисичка,що впала з неба» (на участь у конкурсі, початковий рівень); 

 «Крилатим ґрунту не треба» (на участь у конкурсі, основний рівень) 
 

Мультимедійні презентації: 9 

Кашира А.О.: 

Методичні розробки: 

 "Розвиток мистецьких компетентностей на заняттях гуртка "Театр моди 

"Перспектива" 

 «Розвиток навичок 4К у процесі у виховної роботи» 

Розробка сценаріїв: 

 пізнавальний колаж «Винаходи людства, що змінили світ» 

 відверта розмова «Про насильство без замовчування»  

 година інтерактивного спілкування «Відкрий креативність у собі» 

 розважальна хвилинка «Хто сказав «м’яв»? 

 пізнавальна бесіда «Яким я уявляю майбутнє» 

Електронні презентації: 19 презентацій, 4 навчальних відео. 
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Лубенець І.І. 

Методична  розробка: 

  «Метод проектів у викладанні англійської мови» (мол. та сер.шк.вік) 

Розробка сценаріїв: 

 бесіда «На дорозі небезпечно, тож обачним буть доречно»  

 виховна година «Насильству – стоп» 

Вірьовкін В.М. 

Методичні розробки: 

  «Формування навичок читання електрорадіосхем» 

Похно Д.О. 

Методична  розробка: 

 «Виготовлення моделі F3RES-mini»  

Електронні презентації по темам занять гуртка: 1 відео – методичка для 

збирання моделей  

 

Систематизувано методичний матеріал у добірці: 

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

творчим-це актуально!»  

4. Виховна робота 

Виховна робота у 2021-2022 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей через офлайн та онлайн 

навчання, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, 

засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, 

впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на 

виховання любові до рідної землі та української мови.  

Кращими  виховними  заходами в 2021-2022н.р. визнано: 

 соціальний проєкт «Чисте повітря: місія здійсненна!» (Зубенко 

С.В.), пізнавальний колаж «Винаходи людства, що змінили 

світ» 

 розважальна хвилинка «Хто сказав «м’яв»? (Кашира А.О.),  
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 бесіда «Полтавщина – колискова космічних подорожей» (Похно 

Д.О.). 

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

(Лубенець І.І.) 

5. Проєктна діяльність у відділі 

Проєктна діяльність передбачає активну взаємодію учасників освітнього 

процесу. В основі проєктування лежить розвиток пізнавальних навичок дітей, 

їх умінь самостійно конструювати і видозмінювати свої знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати аналітичне, критичне і 

творче мислення. Проєктні технології активно використовуються в 

організації освітнього процесу в масовому відділі. 

Слід зазначити, що вміння користуватися технологією проєктів є 

показником високої кваліфікації педагога, рівня його методичної підготовки.  

Керівники масового відділу брали участь у 7 проєктах Палацу.  

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

це актуально!»,відп.Зубенко С.В. 

  «Зберемо воєдино всю нашу родину» , відп.Швець О.І. 

  «Той, хто бере-наповнює долоні, той, хто дає – наповнює життя», 

відп. Березич Ю.В. 

 «Лідер. Патріот. Громадянин.», відп.Березич Ю.В. 

 «Я відкриваю світ», відп.Збронська О.В. 

 «Еко-стрім», відп.Збронська О.В. 

На рівні Палацу від організаційно - масового відділу результативно 

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

класно, бути творчим – це актуально!», відп.Зубенко С.В. 

В основу  проєкту покладена  просвітницька діяльність серед учнівської 

молоді щодо здорового способу життя.  

У рамках творчого проєкту було проведено 8 заходів охоплено, 259 

вихованців (у рамках тижня здоров’я було проведено 4 масових онлайн-

заходи, охоплено 223 вихованці).  
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Зубенко С.В. 

- ігрова програма «Чисте повітря: місія здійснЕнна!» (для вихованців 

середнього і старшого шкільного віку), (48 чол.), 

- створено відеоролик «Дихальна гімнастика за методикою 

Стрельнікової О.М.», 47чол. 

Кашира А.О. 

Культорганізатором Палацу Каширою А.О. були проведені: 

- калейдоскоп корисних порад «7 Кроків до здорового способу 

життя» у гуртках: 

 «Радіотехнічний» (11 чол.); 

 НХК студія образотворчого мистецтва «Соняшник» (8 чол.); 

 «Авіамодельний» (7 чол.); 

 «Театр моди «Перспектива» (25 чол.) 

 

-  гра-розслідування «Місія «Здоров’я» для вихованців гуртків: 

«Юний дизайнер» (12 чол.); 

Вокальна студія «Нове покоління» (18 чол.) 

У гуртках відділу  було проведено: 

- бесіду «На дорозі небезпечно, тож обачним буть доречно», кер.Лубенець 

І.І., (23 чол.); 

- гру «Ми за здоровий спосіб життя», кер.Лубенець І.І., (24 чол.); 

 - бесіда «Як зміна часу впливає на здоров’я людини», кер.Зубенко С.В. 

(18чол.); 

 «Зберемо воєдино всю нашу родину» , відп.Швець О.І. 

Заходів: 2 

Охоплено дітей: онлайн 

Конкурс читців (декламаторів) «З любов’ю, ніжністю, теплом…» (до Дня 

матері та Міжнародного дня сім’ї)(ЗХК арт-студія «Браво», кер.Зубенко 

С.В.). 

Згідно плану тижня сім‘ї «Рід. Родина. Україна» керівниками гуртків було 

переслано посилання дітям та батькам на сайт Палацу, де  розміщено 

інформаційні матеріали інфодайджесту з теми. 
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 «Той, хто бере-наповнює долоні, той, хто дає – наповнює 

життя», відп. Березич Ю.В. 

Заходів: 1 

Охоплено дітей: всі бажаючі 

Участь в акції «Монетки дітям», в якому брали участь гуртки ЗХК гурток 

арт-студія «Браво», авіамодельний, кер.Похно Д.О., «Welcome to English», 

кер. Лубенець І.І., «Театр моди «Перспектива», кер. Кашира А.О.. 

 Соціально-виховний проект дитячого самоврядування 

«Лідер.Патріот.Громадянин.» , відп. Березич Ю.В. 

Заходів: 4 

Охоплено дітей: 121чол. 

- акція «Запали свічку пам’яті» (до роковин вшанування памяті жертв 

голодомору)( ЗХК гурток арт-студія «Браво», кер. Зубенко С.В., 

авіамодельний, кер.Похно Д.О., «Welcome to English»,кер. Лубенець І.І.), 

37чол., 

- профорієнтаційне заняття з елементами тренінгу «У світ професій за 

компасом» (ЗХК гурток арт-студія «Браво», кер. Зубенко С.В., «Театр моди 

«Перспектива», кер. Кашира А.О.., «Welcome to English»,кер. Лубенець І.І.), 

33чол.; 

-інфококтейль «Європа починається з тебе», (ЗХК гурток арт-студія «Браво», 

кер. Зубенко С.В.,  «Welcome to English»,кер. Лубенець І.І.), 23чол., 

- тренінг «Таймменеджмент» (ЗХК гурток арт-студія «Браво», кер. Зубенко 

С.В.,  «Welcome to English»,кер. Лубенець І.І.), 28чол.. 

Рада активу: 3 чоловіка (Вірченко Поліна (ЗХК гурток арт-студія «Браво»), 

Дубовцев Денис (авіамодельний), Бондаренко Іван («Welcome to English»).  

 «Я відкриваю світ», відп.Збронська О.В. 
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Заходів: 3 

Охоплено дітей: 76чол. 

- заняття-презентація «Сценічна етика» (ЗХК гурток арт-студія «Браво», кер. 

Зубенко С.В.), 23чол.; 

-  тематичне заняття «Симфонія дитинства» (ЗХК гурток арт-студія «Браво», 

кер. Зубенко С.В., «Welcome to English»,кер. Лубенець І.І.), 25чол.. 

- комплексне заняття «Мій безпечний простір» (радіотехнічний, 

кер.Вірьовкін В.М., авіамодельний, кер.Похно Д.О., «Welcome to 

English»,кер. Лубенець І.І.), 28чол. 

 «Еко-стрім», відп.Збронська О.В. 

- інтерактивне заняття «Чисте довкілля-чисте сумління» (ЗХК гурток арт-

студія «Браво», кер. Зубенко С.В.). 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна заходів, націлених на становлення підростаючого покоління. У 

виховній роботі з цього питання керівники гуртків масового відділу 

моральний аспект визначили як одним з найважливіших.  

Кращими визнано наступні заходи: 

 воркшоп «Я –частинка своєї громади», пізнавальна бесіда «Яким я 

уявляю майбутнє» (Кашира А.О..); 

 відео презентації «Єднаймося заради майбутнього:UA разом», «Україна 

кожним пишається», виховна година «Культурний код українців»   

(Зубенко С.В..); 

 

7. Відкриті  комплексні програмами. 

 Аналізуючи роботу керівників гуртків відділу організаційно-масового 

за відкритими комплексними програмами, можна зробити висновок, що 

робота в цьому напрямку велася постійно і всі ВКП реалізовувалися успішно. 

Це пояснюється тим, що зміст виховних заходів ВКП збігається з 
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пріоритетними напрямами  виховної роботи. Хочеться відзначити, що робота 

за ВКП – це значна допомога керівникам гуртка в проведенні заходів, адже : 

 є можливість обрати тему заходу з переліку рекомендованих і 

методично обґрунтованих тем, який педагог вважає доречним 

провести,  

 скористатися уже розробленим і готовим сценарієм,  

 запросити методиста якісно провести виховний захід в гуртку. 

Ці пункти важливі для керівників гуртків технічного та спортивного 

напряму, адже їм простіше спілкуватися з дітьми мовою цифр, схем, 

креслень. 

Слід відмітити заходи за відкритими комплексними програмами, які 

проведені на належному рівні та мали схвальні відгуки серед аудиторії 

педагогів, дітей, батьків: 

ВКП «Традиції»: 

- прес-дайджест «Чарівний світ народної творчості» (Зубенко С.В.); 

- конкурс ерудитів «Пізнай свою історію –вона єднає» (Похно Д.О.,Лубенець 

І.І.); 

-  пізнавальна гра «Зимові свята в Україні» (Вірьовкін В.М.); 

ВКП «Ідеал»: 

- пізнавальна бесіда «Net - етикет» (Вірьовкін В.М., Похно Д.О.); 

ВКП «Кругозір» 

- інфо-брейн «Булінг у віртуальному просторі» (Лубенець І.І., Зубенко С.В.); 

ВПК «Екосвіт» 

- пізнавальна програма «Вартові довкілля:час діяти» (Лубенець І.І., Похно 

Д.О.); 

ВПК «Родина» 

- інтелектуальна гра «Професії мого роду» (Вірьовкін В.М., 

- фольклорно-ігрова програма «Червона калина – то наша родина» (Зубенко 

С.В.); 
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- диспут-бесіда «7+Я…це» (Зубенко С.В.); 

- усний журнал «Літопис мого роду» (Лубенець І.І.). 

8.Правовиховна робота  

Керівники гуртків приділяють належну увагу профілактиці 

правопорушень, попередження насильства в сім’ї та соціумі. З цією метою 

проводять заходи в рамках місячника правових знань та акції «16 днів проти 

насильства».  

Варто відмітити наступні заходи в рамках акції «16 днів проти 

насильства: 

- виховна година «Насильству – стоп», відверта розмова «Про насильство без 

замовчування»  (Зубенко С.В., Лубенець І.І..) 

- відверта розмова «Про насильство без замовчування», експрес-поради 

«Правовий лік без» (Кашира А.О.) 
 

  9.Виставкова діяльність 

 виставка на День відкритих дверей «Світ дитячих захоплень» 

(Кашира А.О., Похно Д.О., Вірьовкін В.М.). 

 

10. Співпраця з громадськими організаціями 

В навчальному році підтримувалася співпраця з державними 

установами та громадськими організаціями, а саме: 

 ПОІППО – курси підвищення кваліфікацій для педагогів 

закладу(Зубенко С.В.);  

 ПОЦЕВУМ–участь у методичних об'єднаннях (за напрямками роботи) 

(Зубенко С.В., Кашира А.О.); 

 Полтавський обласний Центр науково-технічної творчості  учнівської 

молоді (Похно Д.О.), 

  Міжнародна асоціація позашкільної освіти (участь у семінарах 

Зубенко С.В., Кашира А.О.); 

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (в 

інформаційному просторі Зубенко С.В.). 

https://mepr.gov.ua/
https://mepr.gov.ua/
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11. Конкурсна діяльність 

                Мистецтво виховання  – це мистецтво пробудження у вихованця 

його власних сил. Якості обдарованості неможливо сформувати тільки 

шляхом зовнішнього впливу, тому систему навчання у гуртках масового 

відділу побудовано так, щоб спонукати дитину до самовдосконалення та 

самореалізації.  Реалізація вихованців через участь у конкурсах різного рівня 

– це крок до життєвої компетентності та життєвого успіху. За 2021-2022н.р. 

143вихованці взяли участь у 8 конкурсах різного рівня, 141 здобули 

перемоги, а саме: 

ЗХК арт-студія «Браво»: 

 

всеукраїнського рівня: 

 ХІ Всеукраїнський фестиваль-майстерня «Адреса дитинства – Гра!»  

- ГРАН-ПРІ у номінації «Конкурс ігрових програм «Грайвіті» - 

онлайн 

І місце – Варченко Злата 

ІІ місце – Старченко Таісія 

ІІІ місце – Ярошенко Максим, Тімощук Ілля 

 

  III Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами серед учнівської 

молоді «Waste Management School Recycling» (форма проведення –

фестиваль, учасники фестивалю (138 команд України, що 

підтримали проєкт «Екодія») 

міжнародного рівня 

 Міжнародний фестиваль-конкурс  мистецтв "Золота соната-2021" -  

ГРАН-ПРІ у номінації «Оригінальне мистецтво», жанр «Естрадні 

мініатюри» - ЗХК гурток арт-студія «Браво» -  м. Полтава 

 Міжнародний фестиваль-конкурс  мистецтв "Золота соната-2021" 

майстерність», жанр - «Художнє читання» - м. Полтава 



 
 

17 

 Міжнародний фестиваль-конкурсі мистецтв "Стежками Гоголя" -  

Артеменко Румейса - І місце у номінації «Оригінальне мистецтво», 

жанр «Естрані мініатюри» - м. Полтава 

 Міжнародний фестиваль-конкурсі мистецтв "Стежками Гоголя" -

ГРАН-ПРІ у номінації «Оригінальне мистецтво», жанр «Естрадні 

мініатюри» - ЗХК гурток арт-студія «Браво» -  м. Полтава 

Авіамодельний 

Всеукраїнського рівня: 

 Всеукраїнські змагання "Золота осінь" з авіамодельного спорту, 

присвячених Дню Захисника та Захисниць України, Дню Українського 

Козацтва та з нагоди 30-річчя створення Товариства сприяння обороні 

України –15-17.10.2021р. м. Полтава - ІІ місце Похно Микита в 

категорії"Радіокеровані планери з електродвигуном F5J". 

 

Гурток «Театр мод «Перспектива»», кер. Гончарова А.О. 
 

міжнародного рівня 

 ІV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Лиманські зорі"– ІІ 

місце – театр моди «Перспектива» - м. Миколаїв 

Рівень результативності вихованців є одним з яскравих показників 

ефективності діяльності педагогів. Отже, можна зробити висновок, що 

результативно протягом року в цьому напрямку працювали керівники гуртків 

Зубенко С.В., Кашира А.О., Похно Д.О.. 

12. Співпраця з батьками 

 

У відділі організаційно-масовому напрацьований позитивний досвід 

щодо організації роботи з батьками. Протягом 2021 -2022 н. р. проводилася 

відповідна робота щодо реалізації спільної мети – забезпечення всебічного і 

гармонійного розвитку особистості дитини, налагодження тісної співпраці 

«педагоги-вихованці-батьки». У відділі активно працював батьківський 

комітет. (Ярошенко Світлана Володимирівна – голова батьківського комітету 
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відділу, член батьківської ради Палацу). (кер. Зубенко С.В.) . Згідно плану в 

гуртках відділу були проведені організаційні та підсумкові батьківські збори.  

 

Пропозиції:   

o роботу відділу організаційно-масового за 2021 – 2022 навчальний 

рік вважати задовільною; 

o продовжити роботу по розширенню мережі гуртків відділу 

організаційно-масового; 

o продовжити роботу по залученню дітей до участі у конкурсах 

різного рівня для реалізації творчого потенціалу дітей, зокрема у 

конкурсах за профілем роботи гуртка (в інших містах, дистанційних 

тощо); 

o розширяти матеріально-технічну базу гуртка та методичне 

забезпечення занять задля найповнішої реалізації освітніх завдань. 
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