
Концептуальні засади діяльності 
відділу художньої творчості 

Зав. відділлом: Лагутіна 
Світлана Миколаївна 



МЕТА 

Метою відділу є формування та розвиток 
творчих здібностей вихованців у сфері 

художньої творчості, здобуття ними 
первинних професійних знань, вмінь і 
навичок, необхідних для професійного 

самовизначення, самореалізації, 
самовдосконалення. 



 Освітній процес в гуртках спрямований на розвиток емоційно-почуттєвої сфери 
учнів, формування їх художньо-образного, креативного мислення, створення 
сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих 
потреб у художній діяльності та пізнанні. 

 Цінності відділу:                                                                                                                      
- метою всього є розвиток;                                                                                                    
- повага до дитини, надання їй свободи вибору;                                                                
- дитина є суб’єктом, який розвивається завдяки власній активності;                              
- розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння розвитку її ключових        
компетентностей;                                                                                                                   
- процес навчання, виховання повинен грунтуватися на партнерстві. 

  Пріоритетом відділу є впровадження компетентнісного, інтегрованого, діяльнісного, 
особистісно орієнтованого підходів у навчанні, вихованні учнів. 



СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

Театр моди 

“БАРВОГРАЙ” 

Хореографія для 

театру моди 

Моделювання, 

конструювання та дизайн 

одягу 

Креативне рукоділля 

Майстерня “Забава” 

Чарівний світ бісеру 

Школа спортивного бального танцю 

“Позитив-Данс” 



ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ  

 Органічне поєднання універсального, національного і регіонального компонентів 
освіти та виховання з безумовним пріоритетом їх національної спрямованості; 

 Природовідповідність та культуровідповідність; 

 Гуманітаризація та гуманізація; 

 Цілісність; 

 Варіативність; 

 Взаємозв’язок художньо-творчого виховання з соціокультурним середовищем. 



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  

 Естетична; 

 Інформативно-пізнавальна; 

 Світоглядно-виховна; 

 Духовно-творча; 

 Аксіологічна, еврестична; 

 Соціально-орієнтаційна; 

 

 

 Комунікативна; 

 Регулятивна; 

 Сугестивна; 

 Релаксаційно-терапевтична; 

 Компенсаторна. 



ПРОЄКТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 

 Постійно діючий творчий проект «Витоки» реалізується в театрі моди «Барвограй» 

 Театралізована колекція одягу «Мода з комода» (2019р.) 

 Театралізована колекція одягу «Ескіз натхнення» (2019р.) 

 Романтична колекція одягу «Дефіле для романтиків» (2020р.) 

 Український модерн, колекція «Дерево життя» (2020р.) 

 Колекція стилізованого костюму «Українське бароко» (2021р.) 

 Театралізована колекція «Кава з молоком» (2021р.) 

 Проект «Професії в сфері моди» (2022р.) 

Постійно діючий творчий проект «Українська традиційна лялька – як носій етнічності 
в сучасній культурі» 

 Постійно діючий творчий проект «Картина бісером» 



ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІВ 

«Моделювання, 

конструювання та 

дизайн одягу» 

«Хореографія для 

театру моди»  

«Креативне 

рукоділля» 

«Програма декоративно-

ужиткового профілю» 

«Чарівний світ 

бісеру» 

«Спортивно-бальна 

хореографія» «Програма 

образотворчого 

профілю» 



ПАРТНЕРСТВО ВІДДІЛУ 

 Міжнародна асоціація позашкільної освіти 

 Асоціація діячів естрадного мистецтва 
України 

 Національна спілка композиторів України 
Департаменту культури КМДА 

 Дитяча бібліотека «Книжкова світлиця» 

 Українська спортивна танцювальна спілка 

 Ліга танцю України (ЛТУ) 

 



КАДРОВИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ 
 

 

ЛАГУТІНА  

Світлана Миколаївна 

Завідувач відділу 

Стаж педагогічної 
роботи: 28 років. 

Педагогічне кредо: 
«Дизайн може бути 
витвором мистецтва. 
Але дизайн може бути і 
дуже простим. Ось 
чому він такий 
складний». 

Поль Ренд 

 

СЕЛЮХ  

Лариса Олександрівна 

Стаж педагогічної 
роботи: 13 років. 

Педагогічне кредо: 

«Коли ми займаємося 
творчістю, наше серце 
розкривається та 
виблискує кольорами 
радості та щастя».  

 



АНТИПЕНКО  

Олена Володимирівна 

Стаж педагогічної роботи: 
10 років. 

Педагогічне кредо: «Щоб 
бути гарним викладачем, 
треба любити те, що 
викладаєш, і любити тих, 
кому викладаєш».  

В. Коючевський 

ЗЕЛЕНСЬКА  

Любов Володимирівна 

Стаж педагогічної роботи: 
19 років. 

Педагогічне кредо: 
«Танець – мистецтво душі 
і тіла. Танцюй душею.» 



ГРИЩУК 

Надія Володимирівна 

Стаж педагогічної 
роботи: 21 рік. 

Педагогічне кредо: «Ми 
повинні думати про те, 
що ми вкладаємо в душу 
людини… Вірте в 
талант і сили кожного 
учня.» 

В. Сухомлинський 

УСИК 

Тамара Григорівна 

Стаж педагогічної роботи: 
15 років. 

Педагогічне кредо: 
«Потрібно любити те, що 
ти робиш, і тоді праця - 
навіть найважча – 
звеличується до 
творчості.» 

М. Горький 



Положення про відділ художньої творчості 
 Центру позашкільної роботи Святошинського району м.Києва 

1.  Загальні положення 

1.1. Відділ художньої творчості є структурним підрозділом  Центру позашкільної роботи. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту», 
Положенням про позашкільний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами, що 
регулюють діяльність позашкільних навчальних закладів, цим Положенням. 

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі плану, який є складовою частиною плану роботи закладу на 
навчальний рік. 

1.4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними 
підрозділами закладу, загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими організаціями і фондами. 

 

2.  Мета, завдання і принципи діяльності відділу 

2.1. Метою діяльності відділу є реалізація права дітей на забезпечення змістовного дозвілля, формування і 
розвиток художньої культури учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Основними завданнями відділу є: 

•  виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних 
цінностей українського народу, а також інших націй і народностей; 

•  створення умов для виховання естетичного ставлення до побуту, бажання продовжувати народні традиції, 
пробудження інтересу до історії моди, етнографії, фольклору тощо; 

•  реалізація соціокультурного потенціалу особистості в діяльності; 

•  розвиток форм спільного проведення дозвілля дітей і батьків; 

•  формування у вихованців активної громадської позиції, мотивація здорового способу життя; 

 

3.  Структура та управління відділом художньої творчості 

3.1. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором закладу 
згідно чинного законодавства про працю. Завідувач відділу здійснює безпосереднє керівництво діяльністю 
відділу. 

3.2. Завідувач відділу: 

•  планує роботу відділу, забезпечує річне, поточне планування роботи; 

 

 

 

 



•  визначає завдання і розподіляє обов'язки між педагогічними працівниками відділу; 

•  аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує 
підвищення професійної кваліфікації його працівників; 

•  забезпечує організаційну підготовку заходів щодо організаційно-масової роботи; 

•  готує звіти, інформації з питань роботи відділу; 

•  забезпечує підготовку проектів розпоряджень з питань роботи художнього відділу; 

•  забезпечує ведення звітності з питань роботи відділу. 

3.3. Педагогічні працівники відділу призначаються та звільняються на посаду директором закладу. 

 

4.  Організація навчально-виховного процесу 

4.1. Відділ проводить організаційно-масову, навчально-виховну, інформаційно-методичну роботу. 

4.2. Навчально-виховний процес у відділі з дітьми та учнівською молоддю здійснюється за навчальними 
планами і програмами, які розробляються на основі типових програм, затверджених МОіН України. 
Програми затверджуються місцевими органами виконавчої влади. 

4.3. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними. 

 

 

 



4.4. Навчально-виховний процес в творчих об'єднаннях відділу здійснюється диференційовано (відповідно 
до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей) з використанням різних організаційних 
форм роботи: гурткова робота, заняття, концерти, огляди. 

4.5. Гуртки та творчі об'єднання при відділі класифікуються за трьома рівнями навчання: початковий, 
основний, вищий. 

4.6. Керівники творчих об'єднань відділу працюють відповідно до режиму роботи Центру та розкладу 
занять, затвердженого директором. 

4.7. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх здібностей педагогічні працівники залучають 
до роботи з ними вищі навчальні заклади, творчі спілки, бібліотеки, фонди та інші організації. 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ 2021-2022 

 Презентація творчих об'єднань відділу художньої творчості до Дня відкритих дверей; 

 Методоб’єднання відділу художньої творчості «Сучасні підходи до організації освітнього процесу в 
закладі позашкільної освіти». Лагутіна С.М.; Ковганич Г.Г. 

 Участь у змаганнях зі спортивних бальних танців «Парад надій». Зеленська Л.В. 

 Виставка в бібліотеці «Книжкова світлиця» «Листівка солдату до Дня захисника України».      
Грищук Н.В. 

 Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Битва дитячих модельних агенцій». Лагутіна С.М.; 
Антипенко О.В. 

 Змагання зі спортивних бальних танців «Ритми Печерська». Зеленська Л.В. 

 Участь у відкритих Всеукраїнських розрядних змаганнях «Школяр-студент-громадянин   
“Helloween-2021” ЛТУ». Зеленська Л.В. 

 Методоб’єднання відділу художньої творчості «Технологія розроблення навчальної програми». 
Лагутіна С.М.; Ковганич Г.Г. 

 Участь вихованців у міській виставці-конкурсі «Новорічна ялинка». Грищук Н.В. 



 Участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі творчості «ПРОФЕСТ» Лагутіна С.М.; Антипенко О.В. 

 Участь у відкритих Всеукраїнських розрядних змаганнях зі спортивних бальних танців « Школяр-
студент-громадянин “Миколаєва зірка – 2021” ЛТУ». Зеленська Л.В. 

 Виставка дитячих робіт «Портрет Святого Миколая». Бібліотека «Книжкова світлиця» Грищук Н.В. 

 Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Gold STAR FEST» Лагутіна С.М.; Антипенко О.В. 

 Семінар-тренінг «Інституційний аудит і керівник гуртка: точка дотику». Ковганич Г.Г. 

 Участь у Чемпіонаті зі спортивних бальних танців «Кубок Ренесансу» Зеленська Л.В. 

 Участь у змаганнях зі спортивних бальних танців «Кубок абсолюта-2022». Зеленська Л.В. 

 Методоб’єднання відділу художньої творчості «Сучасне навчальне заняття в ЗПО: методика 
підготовки проведення, аналіз». Лагутіна С.М.; Ковганич Г.Г. 

 Майстер-клас до Дня Святого Валентина «Валентинка». Грищук Н.В. 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Зоряні мости». Лагутіна С.М.; Антипенко О.В. 

 

 

 



 Чемпіонат зі спортивних бальних танців «Кубок чемпіона». Зеленська Л.В. 

Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях». 
Лагутіна С.М.; Антипенко О.В. 

 Виставка дитячих робіт до Дня космонавтики. Бібліотека «Книжкова світлиця». Грищук Н.В. 

 Участь у змаганнях зі спортивних бальних танців «Зірки Олімпу». Зеленська Л.В. 

 Чемпіонат зі спортивних бальних танців «Кубок Тренера 2022». Зеленська Л.В. 

 Методоб’єднання відділу художньої творчості «Взаємодія керівника гуртка з батьками учнів. 
Лагутіна С.М.; Ковганич Г.Г. 

 Участь у Міжнародному фестивалі дитячої моди «Junior Fashion Week». Лагутіна С.М.;   
Антипенко О.В. 

 



ДОСЯГНЕННЯ ВІДДІЛУ 
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). 

- Міжнародний конкурс-фестиваль творчості «ПРОФЕСТ»                                                  
(2 дипломи лауреат 1 ступеня) 



- Участь у Міжнародному фестивалі «Битва дитячих модельних агенств “FASHION 
AWARDS” (диплом переможця у номінації «Краще дефіле») 

 

Театр моди «Барвограй » підготував 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» 

 



 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 змагання 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). 

 



ФОТОМИТІ ВІДДІЛУ 



































МОДЕЛЮВАННЯ, 
КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙН 

ОДЯГУ 









ХОРЕОГРАФІЯ ДЛЯ ТЕАТРУ 
МОДИ 











ШКОЛА БАЛЬНОГО ТАНЦЮ 
«ПОЗИТИВ-ДАНС» 









КРЕАТИВНЕ РУКОДІЛЛЯ 













МАЙСТЕРНЯ «ЗАБАВА» 















ЧАРІВНИЙ СВІТ БІСЕРУ 









ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 


