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ВСТУП 

 

1. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

У 2020-2021 навчальному році діяльність педагогічного колективу, органів 

громадського самоврядування закладу була спрямована на завершення реалізації завдань 

Програми розвитку Центру «Стратегія діяльності Центру позашкільної роботи на 2016-2021 

роки: вектори інноваційного розвитку», науково-методичної проблеми «Життєтворчі засади 

духовного і морального розвитку особистості у контексті сучасних викликів» шляхом 

реалізації  понад 10 проєктів: «До вершин професійної майстерності», «Відповідальне 

батьківство», «Ідемо за Сковородою», «Обдаровані діти – майбутнє України», «Мистецтва 

віковічна глибина», «Здорові діти – здорова нація», «Портфоліо учня», «Портфоліо педагога», 

«Стоп булінг», «Соціальне партнерство – ресурс розвитку ЦПР». 

Зміст освітнього процесу у закладі оновлювався цілісно з урахуванням таких 

пріоритетів: створення передумов для творчого розвитку особистості, індивідуалізації та 

диференціації навчання; формування життєвої, соціальної, комунікативної й інформаційної 

компетентностей учнів; посилення практично-діяльнісної і творчих складових у змісті 

навчальних програм. 

 У доборі змісту враховувалися його науковість, наступність і перспективність, 

практичне значення, можливості для розвитку ключових компетентностей, індивідуалізації, 

диференціації навчання. 

У 2020/2021 навчальному році кількість гуртків, творчих об’єднань становила 309, 

кількість учнів 4290, з них:  

художньо-естетичного напряму 250, кількість учнів 3495; 

науково-технічного 29, кількість учнів 360; 

еколого-натуралістичного 4, кількість учнів 60; 

туристсько-краєзнавчого 5, кількість учнів 70; 

гуманітарного 19, кількість учнів 285; 

дослідницько-експериментального 2, кількість учнів 20. 

Якість освіти, її конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг підтверджують 

здобуття перемог гуртківцями у конкурсах, фестивалях, проєктах різних рівнів районного 35, 

міського 94, всеукраїнського 149, міжнародного 39 відзнаки, а також 78 кубків у рейтингових 

змаганнях. 

Відповідно до напряму роботи, гуртки Центру об’єднані в 7 структурних підрозділів, 

діяльності яких слід приділити особливу увагу. 

Розвитку професійної компетентності педагогів сприяло проведення методистами 

відділу психолого-методичного забезпечення семінарів-тренінгів для педагогічних 

працівників Центру, району міста. В цілому, було проведено 8 семінарів-тренінгів, надано 65 

консультацій. 

Значна увага приділялася розвитку партнерства з науковими установами (Інститут 

проблем виховання НАПН України, Національний педагогічний університет ім. М. 

Драгоманова, Інститут екології, економіки і права, Міжнародним лінгвістичним 

університетом, Київським міжнародним університетом) шляхом реалізації проєктів.  

Методистами відділу значна увага приділялася популяризації досвіду педагогічного 

колективу в фахових виданнях: опублікована 21 стаття у журналах та газетах («Позашкілля», 

«Завуч», «Шкільний світ», «Соціальний педагог», «Методист», «Управління освітою», 

«Профтехосвіта»). Випущено 2 посібники: «Учителі й батьки. Форми та прийоми для 

ефективного партнерства», «Семінари-практикуми для педагогів та управлінців. Методична 

робота в сучасних закладах освіти». 

Досвід роботи педагогів відділу презентовано на:  
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• Науково-практичній конференції «Інноваційні виховні технології у теорії і практиці 

сучасної освіти» в рамках Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

(12 жовтня 2020 р.); 

• Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2020» (20-21 листопада 2020 р.); 

• Відкритому методичному фестивалі «Kyiv M-Fest 2021» (17-19 лютого 2021 р.); 

• Х Відкритій методичній виставці у номінаціях «Я-методист закладу позашкільної 

освіти», «Індивідуальна освітня траєкторія вихованця закладу позашкільної освіти» (17-19 

лютого 2021 р.); 

• Круглому столі «Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта» (18 лютого  

2021 р.); 

• Виставці «Педагогічний вернісаж» (22-23 березня 2021 р.); 

• Методологічному семінарі з позашкільної освіти «Профорієнтація як складова 

кадрового забезпечення закладу позашкільної освіти» (23 квітня 2021 р.); 

• Круглому столі «Педагогічна спадщина Григорія Сковороди і сучасна освіта» в рамках 

ХІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (26 травня 2021 р.). 

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладу здійснювалося шляхом 

випуску інформаційно-методичних вісників (60) та методичних рекомендацій (5). 

Методистами та керівниками гуртків відділу було розроблено та проведено тренінги 

«Що таке булінг?», «СтопБулінг» у Центрі позашкільної роботи та закладах загальної 

середньої освіти в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». 

Результати науково-дослідницьких робіт були презентовані вихованцями гуртка 

«Лідерство – стиль життя» на слуханнях наукового товариства «Еврика» (Грамота у номінації 

«Наукова надія України»). 

На період карантину у зв'язку із пандемією коронавірусу COVID-19 з 08.01.2021 до 

23.01.2021 та з 18.03.2021 до 04.05.2021 робота відділу здійснювалася дистанційно, а саме: 

• онлайн-консультації педагогічних працівників, вихованців та батьків вихованців; 

• організація дистанційного навчання за допомогою додатків, засобів комунікації, 

платформ та інструментів: Zoom, Skype, Viber, ClassDojo, YouTube;  

• підвищення професійної компетентності, самоосвіта шляхом перегляду навчальних 

вебінарів на освітніх платформах «Всеосвіта», «Освіторія», «На урок» через відеохостинг 

YouTube; 

• підвищення професійної компетентності шляхом участі у Всеукраїнській науковій 

онлайн-конференції «Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування 

освіти» (тренінги «Особливості соціалізації учнів з особливими освітніми потребами. 

Інклюзія» (п.к. 15 годин), «Творчі техніки навчання для дітей з мовленнєвими порушеннями»  

(п.к. 15 годин) 

• проходження онлайн-курсів на платформах «EdEra», «Prometheus», «Дія: Цифрова 

освіта»; 

• участь у міжнародному фотоконкурсі «Світ закладів позашкільної освіти» у рамках 

проєкту «Позашкілля заради майбутнього» («After-School Education for the Future») до 

Міжнародного Дня захисту дітей. 

Протягом навчального року працівниками відділу отримано такі відзнаки: 

• Почесна грамота Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 

Марченко Катерині Сергіївні (Розпорядження від 23.09. 2020 №163-к/тр); 

• Сертифікати доповідачів науково-практичної конференції «Інноваційні виховні 

технології у теорії і практиці сучасної освіти» в рамках ХІІ міжнародної виставки «Інноватика 

в сучасній освіті» (12-14 жовтня 2020 р.) (4 особи); 

• Диплом переможця Центру позашкільної роботи у номінації «Інноваційні програми 

розвитку закладів позашкільної роботи» в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 

2020» (20-21 листопада 2020 р.); 

• Подяка Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України 

Марченко Катерині Сергіївні (2021 р.); 
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• Диплом переможця Центру позашкільної роботи  Х методичної виставки Відкритого 

методичного фестивалю «Kyiv M-Fest 2021» у номінації «Я-методист» (17-19.02 2021 р.); 

• Диплом переможця Ковганич Галини Григорівни Х методичної виставки Відкритого 

методичного фестивалю «Kyiv M-Fest 2021» у номінації «Я-методист» (17-19 лютого 2021 р.); 

• Диплом переможця Щербакової Олени Олександрівни Х методичної виставки 

Відкритого методичного фестивалю «Kyiv M-Fest 2021» у номінації «Індивідуальна освітня 

траєкторія вихованця закладу позашкільної освіти» (17-19 лютого 2021 р.); 

• Сертифікати спікерів та учасників Х методичної виставки Відкритого методичного 

фестивалю «Kyiv M-Fest 2021» (17-19 лютого 2021 р.) (7 осіб). 

Психологічною службою відділу проведено семінари: 

• «Психологія гармонійного виховання дитини, огляд сучасних систем»; 

• «Темперамент дошкільника». 

Проведено заходи для педагогів у рамках проєкту «Допомога в роботі з дітьми, які 

потребують особливої уваги»: 

• Психологічна майстерня  «Допомога педагогу у роботі з  девіантними підлітками»; 

• Психологічна майстерня  «Суїцидальна поведінка: міфи та реальність»; 

• Просвітницька бесіда «Депресивні та суїцидальні аспекти в дитячій та підлітковій 

поведінці»; 

• Психологічна майстерня  «Робота із складними дітьми, способи переорієнтації 

небажаної поведінки»; 

• Просвітницька бесіда «Допомога  педагогу в соціалізації  дитини з особливим 

світосприйняттям». 

Робота з батьками проводилась дистанційно (в телефоному режимі, через Skype, Viber) 

та очно, залежно від  формату запиту.  

Надано індивідуальні консультації  батькам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах: 

• Консультації з приводу суїцидальної хвилі; 

• «Як любити підлітка?»; 

• «Що таке криза?»; 

• «Підготовка ти визначення рівня готовності дошкільників до майбутнього 

навчання у школі»; 

• «Дитячі істерики, як специфічний аспект взаємодії у стосунках»; 

• Знайомство із віковими особливостями розвитку людини: «Допомога дошкільнику», 

«Допомога підлітку»; 

Робота з учнями проводилась у форматі дистанційної та очної роботи за темами:  

• «Психологічний клімат колективу, міжособистісні конфлікти»;   

• «Як залишитись собою серед  модних, але не здорових тенденцій світу»; 

• «Як знайти друзів»; 

• «Як уникнути булінгу»; 

• «Вплив телемедіа інформації на психіку дитини»; 

• «Денні та нічні страхи, або як бабай світом хотів керувати». 

Підготовлено методичні  розробки: «Допомога в психологічній адаптації на період 

коронавірусної пандемії», «Методики  групової та індивідуальної  арт-терапії в онлайн 

підтримці». 

Корекційно-розвивальна робота проводилась  як очно, так і онлайн, через Skype, Viber,  

Zoom  з використанням арт-терапевтичних методик, пісочниці, глини, фарб, музики та інших 

пластичних матеріалів, що проводилась у різноманітних формах роботи таких як: тренінги, 

творчі майстерні, просвітницькі семінари, творчі групи. З різними  віковими групами дітей та 

дорослих. 

Розроблено та впроваджено  корекційно-розвивальну програму «Робота  з 

гіперактивними дітьми». 
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Отримані позитивні результати розвивальної та корекційно відновлювальної роботи з 

приводу: соціальної  взаємодії; подолання страхів, фобій; агресії; подолання підвищеної 

конфліктності; тривожності;  супроводу обдарованих дітей,  у зв’язку із підвищеною 

схильністю даної категорії  дітей до нейротизму; подолання вікових, особистісних та сімейних 

криз, тощо. 

Психологом відділу проводиться систематична робота з підвищення власного фахового 

рівня через регулярні відвідування супервізійної та інтервізійної груп, сесій індивідуального 

досвіду психоаналітичної психотерапії, а також участі у лекціях та семінарах (міжнародна 

онлайн лекція Стівена Кучака «Суб'єктивність аналітика: коли приватне стає професійним»; 

онлайн лекція «Ідіома Боласа»; навчально-практичний семінар з консультування та 

психотерапії «Весняний  марафон-VІІІ. Психотерапія без меж: Наші дні»). 

Діяльність Музею історії Святошинського району протягом навчального реалізовано 

таким чином:  

У кабінеті краєзнавства ретельно відредаговано словник Довідника «Ленінградський 

район. 1974 – 2000», упорядковано кілька електронних  комплектів фото-загадок (окремо про 

Святошинський район та про Київ), презентовано учнівському активу авторське слайд-шоу 

«Київ авіаційний» (до 115-річчя Олега Антонова). 

Методист Вакулишин С. М. видав хронологічний довідник «Київ авіаційний» і 

презентував його у прямому етері Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки.  У книжці рік за 

роком відстежено творче життя видатних теоретиків і практиків повітроплавання та авіації, 

становлення і розвиток авіаційної промисловості та відомчої освіти.  

У гуманітарному корпусі НАНУ (вул. Грушевського, 4) відбулася презентація книжки 

методиста ЦПР Вакулишина С. М. «Статті з проблем національно-патріотичного виховання». 

Це – збірка вибраних педагогічних праць. Всі тексти базовано на практичному досвіді, у 8-х 

статтях розглянуто краєзнавчі аспекти діяльності закладу позашкільної освіти, кілька статей 

присвячено здобуткам громадського музею історії Святошинського району. Книжка має 

додатки: «Енциклопедію ігрового києвознавства» та методичну розробку змагань з міського 

орієнтування для старшокласників. Цей захід зібрав за круглим столом відомих діячів  

національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. 

В музеї історії Святошинського р-ну завершено упорядкування електронної версії 

обліку фондів, укладено іменний покажчик поповнювачів фондів, розроблено тематичну 

екскурсію «Педагогічні аспекти місцевої історії». 
2020-2021 навчальний рік для педагогів і вихованців відділу естетичного виховання 

був насичений, досить, важливими подіями та заходами. 

Творчі колективи відділу «Апельсин», «Веста», «Унісон», «Диво калинове» 

підготували відео звіти на підтвердження та присвоєння звань. Наказом МОіНУ  № 460 від 

23.04.2021 р. звання «Зразковий художній колектив» підтвердив хореографічний ансамбль 

«Апельсин», звання «Народний художній колектив» підтвердили духовий оркестр «Унісон» та 

пластичний театр «Веста», звання «Народний художній колектив» присвоєно вокально-

хоровій студії «Диво калинове». Творчі колективи хореографічний ансамбль  «Волошки» та 

вокальний ансамбль «Мальви» підготували відео звіти на підтвердження звання «Народний 

художній колектив». 

З початком нового навчального року всі колективи відділу активно включилися у 

конкурсно-фестивальну  діяльність, яка проходила як очно так і on line.  

Театр пісні «Ладоньки»  взяв участь у фестивалях-конкурсах: «Ти у серці моїм, Україно!», 

«FIRST STEPS FEST», «В обіймах часу», «Улюблені пісні Назарбаєва», «Все починається з 

любові» де отримали Гран-прі та дипломи за І місця.  

Вокально-хорова студія «Диво калинове» традиційно взяла участь у VII Міжнародному 

дистанційному вокально-хоровому конкурсі-фестивалі «VIKTORIA», Міжнародному конкурсі 

у «Зірки Європи»,  ХІІ  Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокалу, хорового співу та 

інструментальної музики «Галицькі самоцвіти»(Гран-прі та дипломи за перші місця). Також 
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солісти колективу взяли участь у дистанційних фестивалях-конкурсах з вокалу  та отримали 

високі нагороди у Польщі, Італії, Греції, Голандії, США.  

Духовий оркестр «Унісон» став учасником Всеукраїнського дистанційного фестивалю-

конкурсу учнівської та студентської творчої молоді «Разом – граємо, співаємо, танцюємо» 

(Гран-прі, призові місця), Міжнародного онлайн-фестивалю «Spring Symphony» , що проходив 

у Чехії (Гран-прі), Міжнародного багатожанрового  онлайн-конкурсу «Racconto Di Primavera» 

у Італії (І місце). 

Хореографічний ансамбль  «Сонечко» взяв участь у Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі хореографії «У ритмах осені» Міжнародної творчої студії «Знайомі обличчя» за 

підтримки Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря (диплом за І місце).  

Хореографічний ансамбль «Апельсин» взяв участь у всеукраїнських  фестивалях:  «Ukrainian 

Dance Cup», «Світ у твоїх долонях» (дипломи Гран-прі та за І місця у різних номінаціях). 

 Хореографічний ансамбль «Флік-Фляк» стали учасниками  міського фестивалю «Зимова 

казка» (диплом за І місце).  

Пластичний театр «Веста» отримали дипломи Гран-прі та за І місця у міжнародних та 

всеукраїнських фестивалях-конкурсах «Gold Star Fest», «Gran Prix 2021», «UKRAINIAN 

GRAND PRIX», «KYIV BEST FEST».  

Хореографічний ансамбль «Волошки» взяв участь у  Міжнародному  фестивалі 

народного танцю «Київське дивоколо» та отримав диплом у номінації «Значний творчий 

внесок у розвиток та пропаганду народного сценічного танцю серед дітей та юнацтва, 

збереження танцювальних хореографічних традицій», також у Дистанційному Міжнародному  

Багатожанровому фестивалі-конкурсі «Самоцвіти – країна безмежних можливостей (дипломи 

за І та ІІ місця).  

Ансамбль спортивного бального танцю «Діалог» взяв участь у рейтингових змаганнях, 

що проводить Спілка Громадських Організацій Спортивного Танцю України та  Ліги Танцю 

України. Це: «Школяр - студент - громадянин», «Відкритий чемпіонат Києва та київської 

області», «Кубок чемпіона», «Кубок Тренера», «Вальс для Валентина», «Сонячні стежки» та 

інші (Гран-прі та дипломи за 1, 2, 3 місця). 

Театр пісні «Ладоньки» взяв участь у зйомках  телепередач на каналі «Інтер» 

«Новорічні зустрічі у колі друзів» до Різдва та «Корисна програма» до Масляної. Вокально-

хорова студія «Диво калинове» брала участь у зйомках фільма «Щедрик» української 

режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко та тизері «Сатири», режисера Тамари Трунової. Також 

відбулася прем’єра кліпу «Mironczarnia»  Якуба Неске  від «Дива» на Інтернет ресурсі 

YouTube . 

Театр пісні «Ладоньки» відбувся святковий концерт з нагоди 15-річчя зразкового 

художнього колективу «Ладоньки» «Святий Миколаю приди до нас з раю», що пройшов у 

театрі «Сузір’я». 

Протягом року творчі колективи брали участь у відео привітаннях до святкових дат: Нового 

року, Міжнародного жіночого дня, дня Києва, до дня захисту дитини. 

 Для наймолодших глядачів у грудні та травні відбулися прем’єри вистав лялькового 

театру «Дружний» (кер. Русан В. А.) «Гусенятко» та «Мишкові пригоди». 

Відділ декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва працював за 

змішаною формою навчання, активно впроваджуючи різноманітні форми дистанційної 

роботи. Всі творчі обєднання мають свою сторіночку у фейсбуці для кращого висвітлення 

роботи з дітьми та батьками. Протягом навчального року створенно 450 дописів у групі 

«Відділ декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва» на сторінці  фейсбука, серед 

яких онлайн виставки 250, майстер-класи 54, відео заняття 38, освітні відео 87, флешмоби та 

участь у соціальних проєктах 16, участь у онлайн конкурсах 5. 

Головна подія відділу це підтвердження звання Народний художній колектив творчого 

об’єднання  «Петриківочка» керівник Новік Т.Л. де було представлено близько 200 дитячих 

робіт. 
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Творчі колективи брали участь у онлайн- конкурсах, флешмобах, акціях, челенджах та 

вікторинах ЦПР . Зокрема:  

- участь  у акції «Збережемо ялинку»; 

- участь  у челенджі «UMBRELLA CHALLENGE CPR»;   

- участь у вікторині «…Про цьогорічного бичка», дописи, присвячені святам, 

Міжнародним дням; 

- участь у дистанційному конкурсі «ART- гарбуз 2020» ДОЕЦ Оболонського району м. 

Києва. (Отримали нагороди Грамота за ІІ місце,Грамота за участь ) гурток «Журавлик» 

керівник Сергеєва Н.О.; 

-  участь у Міжнародному конкурсі з образотворчого мистецтва «Самоцвіти» гурток 

образотворчого мистецтва «Мистецтвознавці» кер. Апанасенко Ю.Є.; 

- участь у Міському  конкурсі «ПАЛІТРА» (дипломи учасника) гурток образотворчого 

мистецтва «Мистецтвознавці» та «Палітра»; 

- 1 місце  у 2-му Всеукраїнському конкурсі «Зимова казка» гурток «Петриківочка» Новік 

Т.Л.; 

- флешмоб до До 150-ти річчя Лесі Українки гурток «Петриківочка» Новік Т.Л. 

«Мистецтвознавці» кер. Апанасенко Ю.Є.; 

- відбулась авторська виставка художніх робіт  учениці гуртка «Ескіз» кер. Новодворська 

Т.В. Грищук Яни; 

- виставка дитячих робіт з орігамі  «Квіти України зібрались у віночок» (бібліотеці ім. 

В.Стефаника) гурток «Журавлик» кер. Сергеєва Н.О.   

-  до Дня Св. Миколая онлайн виставка   дитячих робіт  (бібліотека ім.Махтумкулі) 

гурток образотворчого митстецтва «Мистецтвознавці» 

-майстер-клас з розпису по тканині 

-майстер-клас з розпису по кераміці; 

- онлайн виставка дитячих робіт «АБСТРАКЦІЯ».Творчість В. Кандінського 

- виставка дитячих робіт «МАГІЯ КВІТІВ» до ювілею Катерини Білокур гурток 

образотворчого мистецтва «Мистецтвознавці» кер. Апанасенко Ю.Є. «Палітра» кер. Войтенко, 

«Фантазія» кер. Боклан С.В. ;   

- участь у флешмобі до Всеукраїнського Дня бібліотек  

- онлайн-виставка  на тему «БІБЛІОТЕКА МАЙБУТНЬОГО» гурток образотворчого 

мистецтва «Мистецтвознавці» кер. Апанасенко Ю.Є.; 

- серія авторських художніх виставок вихованців гуртка «Ескіз» кер. Новодврська Т.В 

(онлайн виставки на сторінці «Гурток образотворчого мистецтва «Ескіз» фейсбука); 

- участь у Всеукраїнському молодіжний архітектурно-художній онлайн-фестиваль 

конкурсі «Золотий перетин 20-21» Київський міжнародний університет, факультет 

будівництва та архітектури ( гурток образотворчого «Ескіз» кер. Новодврська Т.В.). 

У відділі Народної творчості 2020-2021 став досить продуктивним та насиченим. 

Незважаючи на виклики сьогодення, колектив педагогів зумів скомбінувати та пристосуватися 

до очної та онлайн форм навчання. Керівники розробили та виклали в мережі понад 200 

майстер-класів для вихованців та всіх бажаючих долучитися до роботи. Крім того, було 

організовано, в повному об'ємі, навчання під час карантинних обмежень. Результатом цієї 

роботи, стали численні фотозвіти робіт гуртківців, що були представлені на різних ресурсах 

(сайт ЦПР, сторінка ФБ ЦПР, сторінка ФБ відділу Народної творчості та Viber). 

Більшість конкурсів та виставок перейшли в онлайн-формат, що дало змогу взяти участь 

у більшій кількості заходів та отримати високі результати.  

Переможцями Міжнародного конкурсу “Писанкова веселка” стали вихованці 

ТО”Писанкарик”(3 призових місця). У Міжнародного конкурсу “Витинанкові візерунки” - 

вихованці ТО ”Квілінг”. Переможцями  у шостому Всеукраїнському онлайн конкурсі-виставці 

“Наполегливі! Талановиті! Успішні!” - 2021- вихованці ТО “Народний візерунок” (4 призових 
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місця). Численні нагороди отримали гуртківці ТО ”Чарівна намистина” за участь у Міському 

конкурсі-виставці “Ялинка New Style 2021” (7 призових місць). Вихованці ТО “Писанкарик” 

та “Чарівна намистина” стали переможцями у Міському конкурсі “Птахи навколо нас” (5 

переможців). Нагороду отримала вихованка ТО ”Народний візерунок” за участь районному 

конкурсі  “Пожежа очима дітей”. 

Протягом року продовжилася тісна співпраця з бібліотекою ім. О.Блока Святошинського 

району. Вихованці творчих об'єднань змогли представити свої роботи на виставках: “Осінні 

дарунки”, “Зимові візерунки”, “До Великодня” та галереях художніх робіт. Пройшли числені 

майстер-класи, що провели керівники творчих об'єднань: до Дня козацтва (дитячі сувеніри 

були відправлені воїнам на передову), “Новорічні прикраси”, Дня Святого Валентина, Свята 

весни та Дня Захисту дітей тощо. 

Також, налагоджена співпраця з бібліотекою ім.В.Яна Дніпровського району де пройшов 

майстер-клас для маленьких відвідувачів бібліотеки за участі керівників відділу.   

Керівник ТО “Соломія” Білай І.А. тісно співпрацює та передає свій неоціненний досвід 

студентам Інституту фольклористики Національного університету ім.Т.Шевченка. Де 

проводила майстер-класи: “Атрибутика покуття”, “Різдвяна зірка”, “Народна іграшка” та 

виставки робіт вихованців свого творчого об'єднання. Також приймала участь разом з 

вихованцями в осінньому ярмарку в Національному музеї народної архітектури та побуту. 

Вихованці відділу науково-технічної творчості активні учасники конкурсів та змагань 

різного рівня, де демонструють гарну підготовку та займають призові місця: 

гурток "Паперовий діамант", керівник Коломієць О.Л. в Міському конкурсі з початкового 

технічного моделювання  - диплом ІІ та ІІІ ступеня, VІ Всеукраїнська онлайн виставка-

конкурс «Талановиті! Наполегливі! Успішні!» – диплом І ступеня; також диплом І ступеня у 

гуртківців ТО «Стендове моделювання» керівник Лебедєв Т.В. та ТО «Авіамоделювання 

Алюбатрос» керівник Калина О.В.; 

ТО «медиків-мікробіологів "Первоцвіт" Литвиненко В.В. – диплом за ІІІ місце в 

заочному міському конкурсі дитячої та юнацької творчості «Мій домашній улюбленець» від 

ДОЕЦ та два дипломи І ступеня в Міському он-лайн конкурс КПДЮ «Птахи мого дитинства». 

Вихованці комп’ютерних гуртків «Smartики» керівник Кузнєцова Г.В., комп‘ютерний 

клуб «ZX» керівник Саприкіна О.К., гурток "8-bit" Бандак І.Ю. вибороли 84 призових місця у 

VI - VIII Всеукраїнській інтернет-олімпіада «На Урок», Київському міському відкритому 

конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій “Smart-IT 2020”(on-line), 

Всеукраїнському он-лайн конкурсі «Безпечний Інтернет», Всеукраїнському  on-line конкурсі  

«Як це працює?», Київському міському відкритому конкурсі учнівської молоді з 

інформаційних технологій “Smart-IT 2021”(on-line), Всеукраїнському конкурсі проєктів з ІT- 

технологій  серед молоді віком до 19 років  «iTalent» (онлайн) та багато інших. 

ТО пішохідного та спортивного туризму «Вершина» керівник Орешина Л.В., Венгерак 

Н.О. також здобули понад 30 відзнак у змаганнях та конкурсах різного рівня. 

     Завдяки бажанню досконало  вивчити  українську мову, Галина Володимирівна Кузнєцова 

взяла участь у Всеукраїнському  челенджі “Навчай українською”, та стала однією з головних 

героїнь проєкту, що висвітлили в сюжетах 2 українські телеканали. Ще одна телевізійна група 

з каналу 1+1, завітала в гості до Олени Коломієць, керівника гуртка «Паперовий діамант», 

щоб залучити до зйомок сюжету "Як зацікавити дітей іграми на логіку і кмітливість". 

Відділ активно співпрацює та підтримує зв’язки з такими організаціями, як:  

Київський палац дітей та юнацтва; Київська Мала академія наук учнівської молоді; Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини "Україна"; Центр військово-патріотичного 

виховання "Десантник"; Центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Сфера»; 

Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання; Державний політехнічний музей; Державний музей авіації України імені О.К. 

Антонова; Молодіжний туристичний клуб Святошинського р-ну; Федерація авіамодельного 
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спорту України; Бібліотека Дружби народів ЦБС Подільського району м. Києва; 

Національний музей медицини України; Український державний центр позашкільної освіти; 

Навчально-виховний комплекс допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м. 

Києва; ЦТТМ Дарницького р-ну м. Києва, бібліотека ім. Махтумкулі м. Києва.  

У 2020-2021 навчальному році творчі об’єднання відділу художньої творчості стали 

активними учасниками міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів і 

отримали такі нагороди: 

 Театр моди «Барвограй»: 

- міжнародний фестиваль-конкурс талантів «GOLD STAR FREST» (диплом за І місце); 

- Участь у новорічному телевізійному проекті KIDS SHOW «Різдвяне диво» (диплом 

учасника); 

- міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях» 

(І премія); 

- всеукраїнський конкурс «Супер діти» громадської організації «Реально найкращі»  (2 

дипломи за І місце). 

Школа бального танцю «»Позитив-Данс» 

-  міські змагання зі спортивних бальних танців  «Миколаєва Зірка» (дипломи золотих та 

срібних фіналів); 

- міські змагання зі спортивних бальних танців  «Вальс для Валентина» (дипломи 

золотих та срібних фіналів); 

- всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців  «Charivnist Danse Cup» (3 

дипломи за І місце); 

- відкриті міські зі спортивних бальних танців  «Ритми Києва -2021» (диплом переможця 

в категорії Пк 2); 

- кубок Ліги танцю «Україна -2021» (дипломи за І, ІІІ місця у срібному фіналі). 

Театр моди «Барвограй » підготув відео звіт на підтвердження звання «Зразковий 

художній колектив». Наказом МОіНУ  № 460 від 23.04.2021 р. звання підтверджено. 

  Тематичні виставки дитячих робіт Майстерні «Забава» пройшли у дитячій бібліотеці 

«Книжкова світлиця»: до дня Захисника України, «Портрет Святого Миколая», до дня Святого 

Валентина. 

Під час локдауну педагоги відділу проводили заняття та майстер-класи для вихованців 

творчих об’єднаннь: майстер-клас з виготовлення витинанок до дня памяті Героїв Небесної 

Сотні, «Пасхальний натюрморт», виготовлення закладок з вишивкою для книжок, 

виготовлення пасхальних писанок з бісеру. 

До всесвітнього дня Вишиванки творче об’єднання «Чарівний світ бісеру» 

презентувало відео виставку вишиванок з бісеру «Україна моя вишивана»  

Основним завданням відділу організаційно-масової роботи протягом року стала 

організація  змістовного дозвілля, пошук його нових форм; створення умов для творчого, 

інтелектуального і духовного розвитку вихованців ЦПР.  

У тісній співпраці  з усіма підрозділами  Центру відділ об᾽єднує дітей, педагогів та 

батьків. В цьому навчальному році було започатковано цикл сімейних вікторин «У родинному 

колі». Кожного місяця починаючи з вересня по травень на офіційному сайті ЦПР проходили 

тематичні вікторини для гуртківців та їх батьків. Саме у травні 2021 року три родини стали 

переможцями вікторини і отримали цінні подарунки від адміністрації нашого центру. 

Восени відділ ОМР у фейсбуці зацікавив оригінальним челленджем 

"UmbrellaChallengCPR", в якому брали участь колективи позашкільної освіти з різних 

областей, а переможцем став навчальний заклад ЦТДЮ міста Кам’янка-Бузька Львівської 

області. 

Також на осінніх канікулах відбувся півфінал інтелектуального турніру «Розумники». 

Де місце у фінал вибороли дві команди відділу науково-технічної творчості та організаційно-

масової роботи. В травні 2021 року відбувся фінал турніру, де переможці отримали дипломи 

та нагороди від адміністрації нашого закладу. 
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Культорганізатори ЦПР організували та провели яскравий новорічний челлендж 

«Святкове перевтілення», де були задіяні усі відділи ЦПР. 

Спільно з відділом естетичного виховання відбулося Новорічне відео-привітання у 

соціальних мережах від ЦПР. А також з відділом образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва пройшов чудовий відео-мастер клас «Від Миколая до Різдва», де дітки власноруч 

робили новорічні прикраси на ялинки двох приміщень нашого закладу, а керівники зробили 

чудове оформлення фотозон до новорічних та різдвяних свят. 

У квітні місяці відбулася спільна робота відділу з ТО «Писанкарик» та створено відео-

привітання до Великодня.  

У травні до Дня Києва було презентовано відео-привітання ТО відділів естетичного 

виховання та відділу ОМР «Київські каштани». 

1 червня 2021 року відділ привітав усіх відео-подарунком до дня захисту дитини «Всі 

ми родом із дитинства», де були представлені фото з дитинства керівників нашого центру. 

17 грудня відбувся онлайн-показ новорічної вистави «Аліса в країні загубленого часу» 

театральної студії «Експромт» керівник Калуга-Семенкова Л.П. на сайті та ютуб каналі ЦПР, а 

у Всеукраїнському онлайн-фестивалі дитячих театрів "Joyfest" за цю виставу колектив був 

відзначений дипломом в номінації «За унікальне новорічне втілення дитячої класики». 

З різдвяними святами студія привітала своїх прихильників імпровізованим онлайн-

вертепом, відео якого було також розміщене на сайті ЦПР, ютуб каналі та групі колективу у 

фейсбуці. 

До 150- річчя геніальної Лесі Українки студія подарувала драму-феєрію "Мавка" за 

твором "Лісова пісня", вистава розміщена нана сайті ЦПР, ютуб каналі та групі колективу у 

фейсбуці. 

До Дня Примирення та Перемоги над нацизмом колективом було підготовано та 

розміщено на онлайн платформах відео «Ніхто не забутий, ніщо не забуто…». 

20 травня до Дня Вишиванки, була розміщена відео-робота «Ідентифікація», створена 

також на підтримку учасників Євробачення 2021, українського гурту «Go-A». 

Молодша група студії, на завершення навчального року, підготувала відео-роботу у 

форматі скоромовок під назвою «Про Карла та Клару». 

До міжнародного Дня захисту дитини, театр представив повчальну виставу для 

сімейного перегляду "Загублені батьки" з цією ж виставою колектив посів почесне ІІ місце у 

Відкритому фестивалі-конкурсі дитячих та молодіжних театральних колективів "Овації", що 

проходив у місті Тернопіль. 

ТО «Грайленд» керівник Олійник О.П. подарував своїм прихильникам ОНЛАЙН ігрову 

програму для дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку «Весела оселя»; 

«Святий Миколай в гостях у Веселої оселі» - інтерактивна міні-вистава для дітей 

дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку. 

«Новорічні цікавинки» - театралізована програма для дітей молодшого та середнього 

шкільного віку 

«Свято зі скриньки» - ігрова вистава для дітей молодшого та середнього шкільного віку 

«Біда навчить» - аудіо запис казки Л.Українки спільно з ТО «ZX» 

«Чорнобиль» - до 35-річниці Чорнобильської трагедії – відео на вірш Люби Долик 

Відеоролик «Улюблений Києве мій» - на вірш А.Камінчука «Наша столиця» 

ТО «Інтонація» керівник Танська І.М. створив онлайн- екологічний мюзкл для дітей 

середнього та старшого шкільного віку «Людино, хто ти на Землі!?» - ютуб, сайт ЦПР, група у 

фейсбук та соціальний ролик до дня захисту дитини «Соціальні мережі» 

Педагоги театральних колективів долучилися до святкового відео-привітання 

маленьких пацієнтів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та передали 

солодкі подаруночки разом з колективом бібліотеки ім. М.Реріха. 
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2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ У  

2021 – 2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
2.1. Пріоритетні напрями роботи на 2021 – 2022 навчальний рік: 

 Реалізація проєктів, передбачених річним планом закладу;   

 Розбудова внутрішньої системи якості освіти в закладі 

 Розробка та впровадження Програми розвитку закладу на 2021 – 2026 рік 

 Упровадження інноваційних технологій навчання, виховання, соціалізації учнів 

 Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

 Реалізація програми роботи над науково-методичною проблемою «Життєтворчі засади 

духовного і морального розвитку особистості у контексті сучасних викликів» 

 Зміцнення матеріально-технічної бази 

 

2.2. Завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік: 

 Забезпечення оптимального функціонування закладу як відкритої соціально-педагогічної 

системи, створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем, розвитку соціального 

партнертсва 

 Організація цілеспрямованої спільної роботи педагогічного колективу та кожного педагога 

над підвищенням рівня якості освіти, професійної компетентності і майстерності, іміджу 

закладу 

 Спрямування освітньої діяльності закладу на досягнення вихованцями якостей, 

компетентностей, визначених «Моделлю вихованця ЦПР» 

 Удосконалення впроваджених інформаційно-комунікаційних технологій та інформатизації 

освітнього процесу 

 Забезпечення збереження контингенту учнів впродовж року 

 Впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу із сім’ями вихованців, 

батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань розвитку 

творчих здібностей дітей та молоді, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і 

навичок, необхідних для їх успішної соціалізації, свідомого життєвого вибору та 

самореалізації 

 Удосконалення виконавської майстерності та підготовка колективів ЦПР до захисту 

почесних звань «Зразковий художній колектив» та «Народний художній колектив» 

 Популяризація гуртків, ТО Центру та позашкільної освіти, в цілому, на рівні району, міста, 

країни. 


