
ЗВІТ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ БДЮТ 

ЗА 2018-2019 Н.Р. 
 

У 2018-2019 н.р. у БДЮТ працювало 23 гуртки, 69 груп ( у ІІ півріччі 68), 25 

педпрацівників, займалось 1100 дітей. 

Педагогічним колективом створені всі можливі умови для всебічного розвитку 

вихованців і реалізації їх творчих здібностей. Велика увага приділялась задоволенню 

інтелектуальних, пізнавальних, дозвілевих потреб вихованців; становленню творчої 

особистості, впровадженню інноваційних форм роботи, співпраці з батьками,  

школами і дошкільними та іншими навчальними закладами району та підвищенню 

педагогічної майстерності керівників гуртків. 

Методична робота БДЮТ була спрямована на організацію заходів щодо 

підвищення творчого потенціалу керівників гуртків, удосконалення форм і прийомів 

проведення гурткових занять, набуття нового педагогічного досвіду через самоосвіту, 

участь у різноманітних формах методичної роботи як необхідної умови підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу.   

Враховуючи потреби школярів району і матеріально-технічні можливості 

БДЮТ, педколектив працював за такими напрямками: 

художньої самодіяльності: 

Зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий настрій» (Свєтліца В.П.) 

Зразковий ансамбль народного танцю «Ранок» (Савельєва К.Р.) 

Хореографічний ансамбль «Пролісок» (Скоморохова Т.В.) 

Вокальний ансамбль «Росинка» (Демко І.Ф.) 

Театр поезії «Відлуння» (Власова Н.С.) 

Ансамбль гітаристів-домристів «Чарівні струни» (Струтинський С.Є.) 

Ансамбль естрадної музики «Водограй» (Дяченко О.В.) 

Ансамбль сопілкарів (Материнчук В.М.) 

Ансамбль класичного танцю «Гармонія» (Акімова С.В.) 

Сценічний рух (Акімова С.В.) 

декоративно-прикладного мистецтва: 

Студія образотворчого мистецтва (Балущак В.М.) 

Гурток ручного в’язання (Вовк О.М.) 

Театр моди «Квіти» (Вовк О.М.) 

Творча майстерня «Берегиня» (Юник Г.М.) 

Театр моди «Шарм» (Юник Г.М.) 

Гурток «У світі дизайну» (Стінська Г.Я.) 

Гурток художньої кераміки (Локатир О.В.) 

Гурток «Магія ниток» (Брославська С.І.) 

Гурток «Веселкові барви» (Марущак С.С.) 

спортивного : 

Гурток  шахів «Шахові леви» (Савчук Л.В.) 

гуманітарного: 

Школа комплексного розвитку дітей дошкільного віку «Розумники» (кер. 

Зозуляк М.С.) 

еколого-натуралістичного: 

Клуб юних друзів природи ( Побуринна Л.В.) 



Проведено чотири засідання педагогічної ради, де розглядалися питання 

проблем і основних завдань на   2018-2019 н.р., ефективності виховної роботи у 

творчих колективах БДЮТ, а саме:  

- Про підсумки навчально-виховної роботи у 2017-2018 н.р., обговорення і 

затвердження плану навчально-виховної роботи; 

- Якість позашкільної освіти : дійсність і перспективи  

- Висунення претендентів на участь у Програмі «Успішний педагог -2018»; 

- Збори за участю педагогічного, учнівського та батьківського колективу 

для ознайомлення з програмою кандидата на участь у програмі «Успішний педагог – 

Вовк О.М.); за підсумками конкурсу Ольга Миколаївна стала переможцем Програми 

«Успішний педагог». 

Проведено сім засідань методичних об’єднань на такі теми:  

- Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік 

- Виготовлення квітів з гофрованого паперу (Стінська Г.Я.) 

- Орігамі. Виготовлення квітки (майстер-клас) (Брославська С.І.) 

- Виготовлення сніжинок  із паперу (Зозуляк М.С.); 

- Критичне мислення як тренд в освіті. Шість якостей для розвитку 

критичного мислення (Локатир О.В.); 

- Майстер-клас та відкрите заняття з середньовічного танцю разом зі 

студією старовинного танцю «Веltaine» 

Керівники гуртків взяли участь у МО, які проходили в Личаківському БДЮТ з 

хореографії та ужиткового мистецтва, у міському проекті  Педагогічний марафон в 

етнографічному музеї, замках Свірж і Звенигород, підсумковому засіданні в НМЦО. 

Керівники ансамблів «Росинка», «Добрий настрій», «Водограй» взяли участь у 

відкритті виставки робіт Ю. Вербицького та відкритті Всеукраїнських змагань з 

плавання, у в/ч с. Ковирі, Ліцеї № 46 до Дня Збройних Сил. 

Керівники гуртків брали участь в обласних МО та семінарах, які проводились в 

ЦТДЮГ з  образотворчого, театрального та музичного напрямків, та 4-тій 

Міжнародній науково-практичній конференції з хореографічного мистецтва 

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». 

Робота методоб’єднань БДЮТ ведеться на хорошому рівні. Застосовувались 

різні форми роботи: круглі столи, презентації, майстер-класи, обмін досвідом. 

Активно використовувались індивідуальні форми методичної роботи: допомога у 

виборі тематики відкритих занять, підготовці виховних заходів, написанні програм, 

проведенні батьківських зборів, підготовці доповідей, виступів. Локатир О.В. 

виступила на обласному семінарі для керівників ужиткового мистецтва «Як 

допомогти дитині розкрити її таланти і реалізувати її генетичний потенціал у 

майбутньому житті» в ЦТДЮГ. 20.03. 2019 р. взяла участь у зустрічі-дискусії 

«Пошуки ідентичності в українському мистецтві», 18.03.2019 р. -  «Публічна 

презентація Кластеру освіти та креативності». 

Тематика виступів, доповідей, практичних занять, майстер-класів сприяє 

підвищенню професійного рівня керівників гуртків, обміну досвідом, оновленню 

змісту навчання, творчій самореалізації педагогів.  

В центрі уваги були питання виховного характеру, техніки безпеки 

життєдіяльності: проведені інструктажі, семінар, розглянуті рекомендації навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області 

щодо дій населення за сигналами оповіщення та в складних ситуаціях, бесіди: 



«Здоровий спосіб життя – запорука успіху», «Діти і побут», «Про шкідливі звички та 

їх згубну дію на організм людини», «Вогонь-друг, вогонь-ворог», «Небезпечні 

пітарди», «Поведінка на кризі та зимові ігри біля дороги», «Техніка безпеки  

дорожнього руху в темну пору доби з використанням світловідбиваючих елементів», 

про згубну дію наркотиків, алкоголю, куріння, про гігієну голосу. 

Вивчався стан наповнюваності у всіх гуртках БДЮТ і стан навчально-виховної 

роботи в гуртках БДЮТ, які працюють на базі шкіл Франківського району м. Львова 

(ансамблю «Росинка», кер. Демко І.Ф. в СЗШ № 83, в’язання, кер. Вовк О.М. в СЗШ 

№ 31, гуртка «У світі дизайну», кер. Стінська Г.Я.). Результати вивчення стану 

навчально-виховної роботи показали, що керівники гуртків забезпечують належний 

рівень викладання, створена творча атмосфера на заняттях, але не всі педпрацівники 

проводять фізкультхвилинки, перерви на повітрі, у гуртках, де переважає сидяча 

форма виконання навчальних завдань, не приділяють уваги належній дисципліні та 

поведінці. 

  20-23 вересня 2018 р. відбувся Міжнародний фестиваль «Єднаймося, 

друзі!» за участю школи народного танцю з м. Шарошпоток (Угорщина) в коледжі 

ресторанного сервісу та готельно-туристичного бізнесу та загальноосвітній школі 

№83. 

Зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий настрій» та Зразковий ансамбль 

народного танцю «Ранок» взяли участь у концертній програмі «Зустріч поколінь» з 

нагоди відзначення дня людей похилого віку в ЦТДЮГ. Театр поезії «Відлуння» 

взяли участь у інтегрованому заході «Осінні карнавали» в НМЦО. 

Відбулися урочистості до Дня працівників освіти, святковий концерт 

«Учительська доля – мудрістю вкрита, дзвенить вона сміхом дитячих сердець».  

В жовтні проведено відбірковий районний тур фестивалю стрілецької пісні 

«Зродились ми великої години» з нагоди 100-річчя ЗУНР та участь в журі міського 

етапу конкурсу. Виготовлено стенд «Листопадовий чин». Вокальний ансамбль 

«Росинка» та гуртки в’язання, кераміки, студії образотворчого мистецтва взяли участь 

в обласному турі фестивалю „Сурми звитяги”. Також пізнавальною була участь в 

обласному семінарі-практикумі на тему «Українська революція: 100 років надії і 

боротьби» на базі Музею визвольної боротьби.  Теплі слова вдячності прозвучали від 

вихованців гуртків українським воїнам на виховному заході до Дня захисника України 

«Захисникам України – слава», а також на концерті до дня Збройних сил України. 

Проведено свято  «Слово до слова – ведеться розмова» - до Дня української 

писемності та мови, бесіди в гуртках до відзначення Міжнародного дня толерантності, 

«Шевченко – поет і тільки». 

На хорошому професійному і виховному рівні проведено відкрите заняття у 

гуртку «Веселкові барви» на тему: «Види графіки» (керівник Марущак С.С.), в 

ансамблі класичного танцю «Гармонія» відбувся відкритий урок на тему: «Руки в 

танці. Формування їх виразності». Вихованці колективу вже третій рік поспіль беруть 

участь у дитячій виставі «Попелюшка» Львівського академічного театру опери та 

балету ім. С. Крушельницької, а також відвідали виставу «Лускунчик». Розширилась 

співпраця зі школами та військовими частинами. Ансамбль народного танцю «Ранок» 

вже традиційно підготував новорічну казку «Новорічні пригоди в Казковій крамниці», 

яка була показана в залі ССЗШ №45. Ансамбль «Водограй» виступив у ліцеї № 46 ім. 

В.Чорновола з нагоди Дня вчителя та у концерті до Дня збройних Сил України у 

військовій частині с. Ковирі. Виховаці клубу юних друзів природи брали участь у 



конкурсі «Барви осені» в ліцеї ім. І.Пулюя, відвідали виставку кактусів еколого-

натуралістичному центрі, Стрийський парк, озеро біля гімназії ім. В.Симоненка.  

Підготовано інформаційний  вісник «Україна пам’ятає, світ визнає» - до Дня 

пам’яті жертв голодомору 1932-33 років.  Гурток «Веселкові барви» провів дві 

масштабні виставки «Флора і фауна» в ТЦ «Роксолана» та Українському 

католицькому університеті, на їх відкритті виступали учасники ансамблів «Водограй», 

«Росинка», «Лілея», «Добрий настрій». Ансамбль сопілкарів взяв участь у святковому 

концерті до Дня  Святого Миколая. Гурток шахів організував традиційний шаховий 

турнір серед батьків до Дня Святого Миколая та внутрішній турнір на виконання 4 

розряду. Савчук Любов Василівна пройшла курси підвищення кваліфікації тренерів з 

шахів 27.11.18-07.12.18 і отримала відповідний сертифікат. У листопаді у театрі моди 

«Квіти» був проведений костюмований вечір відпочинку «Хеловін». 

У всіх гуртках проведено перший урок на тему: «Ми - різні, ми - єдині», 

вікторини, бесіди пізнавального та виховного характеру, години спілкування на 

теми: «Ми та наші вчинки»,  «Правила поведінки в хореографічному класі» 

(Савельєва К.Р.), «У чому виявляється милосердя», «Життя онлайн: інтернет – друг 

чи ворог» (Дяченко О.В.), «Про толерантність», «Осінь, яка прийде до всіх», «Зимові 

традиційні обряди українців» (Вовк О.М.), бесіди з історії моди «Костюм епохи 

Рококо», «Історія німого кіно», «Українська витинанка», «Костюм лемків», 

«Творчість М. Приймаченко», «Українська витинанка» (Юник Г.М), «Веселі правила 

гарного тону» (Материнчук В.М.), «Мистецтво чути співрозмовника» (Демко І.Ф., 

Дяченко О.В.), «Львів – культурна столиця України» (Скоморохова Т.В.), «Традиції і 

звичаї українського народу», «Віденська класична школа музики», «Святий Миколай 

– найяскравіший приклад благодійництва і милосердя» (Струтинський С.Є.), 

«Графіка О. Кульчицької», «Живопис І. Труша, О. Куриласа, М.Сосенка» (Балущак 

В.М.), батьківські збори на теми: «Навчально-виховна робота в гуртку», «Культура 

поведінки у БДЮТ», підсумки за І і ІІ півріччя, «Правила поведінки в установі», «Як 

запобігти розвитку шкідливих звичок у школярів» (Материнчук В.М. та інші 

керівники гуртків).  

Всі керівники гуртків декоративно-прикладного відділу підготували виставки-

ярмарки до Дня відкритих дверей, новорічно-різдвяних та великодніх свят, до дня 

матері, звітна. Вовк О.М. підготувала з вихованцями виставки до «Наша 

Батьківщина – Україна», ляльки-мотанки (СШ № 31), провела майстер-класи: 

виготовлення сувеніра-пташки,, вітальної листівки для мами, для гостей з Угорщини 

(виготовлення браслетів зі стрічок), пташка з фетру (на святі День родини). Гурток 

«Горицвіт» підготував виставки «Казковий світ», до Дня захисника України, «Золота 

осінь», «Таємниця різдвяної ночі», «Різдвяна шопка». Юник Г.М. провела виставку 

та майстер-клас з виготовлення обємних квітів з паперу, оздобила вікна в кабінеті та 

фойє витинанками до великодніх та різдвяних свят. Масштабні виставки-проекти 

підготувала і провела Марущак С.С. в УКУ, ТЦ «Роксолана», Домі Франка. Стінська 

Г.Я. підготувала виставку до встановлення гуртку «У світі дизайну» звання 

«Зразковий художній колектив» на тему «Творчість дарує радість». 

Вовк О.М. провела свята Хеловін, День іменинника, Дня матері,  на жаль не 

проведено запланований вечір зустрічі випускників «Згадати все». Вокальний 

ансамбль «Росинка» (кер. Демко І.Ф.) провела святковий концерт для батьків у 

гімназії ім. Пулюя (ІІ та ІІІ групи) та у БДЮТ  (І і ІV групи). 



Клуб юних друзів природи провів конкурс-виставку у ліцеї ім.. І. Пулюя 

«Барви осені» та виставку зображень птахів., екскурсії у ЛОЦЕНТУМ, Стрийський 

парк, парк ім.. І Франка, кінотеатр «Сокіл», Вернісаж, Новорічну ялинку у центрі 

Львова. Проведено бесіди «Україна в нас єдина», «Приручи мене і збережи, будь 

здоровим і активним», «Золотавий падолист», «Овочі і вітаміни – друзі та лікарі», 

«Рослинництво рідного краю», «Свято матері та традиції святкування у різних 

народів», «Осінній калейдоскоп у куточку рідного краю». Не проведено заплановане 

свято «Лікарські рослини». 

Савчук Любов Василівна отримала сертифікат про проходження курсів та 

підвищення кваліфікації тренерів з шахів «031». Провела шаховий турнір до свята 

Миколая та дня сім’ї. Не провела майстер-клас для педагогів та відкрите заняття. 

Вовк О.М. не провела заплановану зустріч з письменницею Галиною Вдовиченко з 

об’єктивних причин. Стінська Г.Я. не провела зустріч з поетесою Леськів Надією 

Михайлівною, вчителем школи «Дивосвіт» (Іспанія) «Душею в рідному краю». У 

березні Савельєва К.Р. провела зустріч Зразкового ансамблю народного танцю 

«Ранок» із Заслуженим працівником культури, відмінником освіти, керівником та 

головним балетмейстером Народного художнього ансамблю танцю «Серпанок» та 

директором школи народного танцю ЦТДЮГ Валентиною Олександрівною 

Вартовник.   

Зозуляк М.С., кер. куртка «Розумники» провела засідання МО «Чарівні 

сніжинки», заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», 

підсумкове заняття «Фея весна», свято «Подорож до країни Знань», виставки 

«Осіннє диво», «Зима – чарівниця», «Весняні барви», батьківські збори «Що змінить 

нова українська школа», «Вчимося читати». 

Юник Г.М., кер. театру моди «Шарм» провела спільно з ансамблем естрадної 

музики «Водограй» (кер. Дяченко О.В.) вечір «Мандрівка в історію кіно». 

27.12.2018 р. Акімова С.В. провела відкрите заняття «Руки в танці. 

Формування їх виразності». В кінці І півріччя Cкоморохова Т.В. провела звітні уроки 

для батьків. Материнчук В.М. провів відкрите заняття в ансамблі сопілкарів «Грай, 

сопілко, грай!» (27.03.). 13.02. 19 р. – прощання з колядою, 19.12.18 р. – свято 

Миколая.  

У травні Зразковий колектив «Ранок» звітував  про свою роботу за цей 

навчальний рік та весь період своєї діяльності «Ранку – 25». «Добрий настрій» 

провів звітній концерт і випуск старшої групи в коледжі ресторанного та готельно-

туристичного сервісу. 

Гуртківці БДЮТ отримали чимало перемог у конкурсах, змаганнях та 

фестивалях міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів (досягнення 

додаються). 

 

Гурток «У світі дизайну» (кер. Стінська Г.Я.) 

Щербата Анна – ІІ місце в тижні мистецтв в Угорщині в конкурсі декоративно-

прикладного мистецтва і текстилю в номінації в’язання і плетіння  - гарнітур 

«Карпатські мотиви» (14-19 вересня 2018 р.) 

ІІІ місце в конкурсі декоративно-прикладного мистецтва в Міжнародному арт-

проекті «Тиждень мистецтв у Греції» в номінації: сувеніри, подарунки, прикраси 

(Головний убір нареченої «Весільний вінок» (26.02-3.03.2019) 



Тхожевська Софія, Калінчак Роксолана, Чорна Олександра, Герасименчук 

Соломія (гурток) - лауреат І премії у ІІІ-му Всеукраїнському спеціалізованому 

фестивалі-конкурсі «Українське намисто» в номінації художньо-естетичний напрямок 

(м. Краматорськ-2018) 

Гавура Діана – 1-е місце в обласному конкурсі декоративно-ужиткового 

мистецтва «Таланти твої, Україно!»  

Герасименюк Соломія – 1-е місце в обласному конкурсі декоративно-

ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно!»  

Паничок Олена – 3-є  місце в обласному конкурсі декоративно-ужиткового 

мистецтва «Таланти твої, Україно!»  

Три Гран-прі і дві І-і премії у 14-му Всеукраїнському конкурсі-фестивалі 

«Українська естафета творчості» (м. Івано-Франківськ, 14.04.2019) 

Зразковий ансамбль естрадної музики «Добрий настрій» 

(кер. Свєтліца В.П.) 

Участь у Міжнародному фестивалі «Єднаймося, друзі!» 

І місце всеукраїнського фестивалю мистецтв «Зоряна брама» (Київ, 2018)  в 

номінації естрадна хореографія 

І місце всеукраїнського фестивалю мистецтв «Зоряна брама» (Київ, 2018) в 

номінації народний стилізований танець 

Подяка Свєтліці Валетині Петрівні за відмінну підготовку і активну участь у 

Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Зоряна брама» 

ІІІ-є місце в VII-у міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічних та 

вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти» (молодша вікова група) 

ІV-е місце в VII міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічних та вокально-

хореографічних колективів «Самоцвіти» (старша вікова група) 

Подяка Свєтліці В.П. за активну участь у підготовці та проведенні VII 

міжнародного фестивалю-конкурсу хореографічних та вокально-хореографічних 

колективів «Самоцвіти» 

І премія всеукраїнського телевізійного фестивалю «Мелодії Різдва» (2018) 

Лауреат І і ІІ премії обласного фестивалю-конкурсу «Різдвяні канікули» (2019) 

Два ІІ-і місця у Х ювілейному всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі 

дитячої та юнацької творчості «Яскрава країна в Трускавці -2019» в номінації: 

естрадна хореографія та народна стилізована хореографія  

Лауреат І і двох ІІ-х премій в VII всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

хореографічного мистецтва «Галицькі барви» (2019) 

Дві ІІ-і і ІІІ премії фестивалю «Musical Palace» 

Гран-прі - Перлина Європи (Прага, березень 2019) 

І премія – Перлина Європи (Прага, березень 2019)Лауреат І ступеня 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу соло-виконавців малих форм та творчих 

колективів інструментального вокального та хореографічного мистецтва «Перлина 

Закарпаття» (Мукачево, квітень 2019) 

Сертифікат заа участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Джерело 

надії»  

Зразковий ансамбль народного танцю «Ранок» (кер. Савельєва К.Р.) 

Участь у Міжнародному фестивалі «Єднаймося, друзі!» 

ІІ премія на Всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі «Україна – це 

ми!» (м. Київ, 21.10.18) 



Подяка Савельєвій К.Р. від організаторів конкурсу «Україна – це ми!» 

ІІІ премія на Міжнародному вокально-хореографічному конкурсі «Planetа stars» 

(«Планета зірок» (м. Київ, 2018) 

Подяка від організаторів Міжнародного вокально-хореграфічного конкурсу 

«Planetа stars” 

І і ІІІ місця в Міжнародному фестивалі – конкурсі «Wonder Fest Georgia”  (Івано-

Франківськ). 

Подяка Савельєвій Катерині за підтримку дитячої творчості, талантів дітей і 

безцінний вклад у розвиток майбутнього покоління 

ІІ і ІІІ місце у відкритому обласному конкурсі-фестивалі мистецтв «Мрійники-

витівники» (2018) 

Два ІІІ-і місця у у Х ювілейному всеукраїнському відкритому фестивалі-

конкурсі дитячої та юнацької творчості «Яскрава країна в Трускавці -2019» 

Лауреат ІІІ премії VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного 

мистецтва «Галицькі барви» (Львів-2019) 

ІІІ місце на Всеукраїнському відкритому фестивалі народної хореографії 

«Галицькі вакації 2019». Подяка Савельєвій К.Р. 

Дві І-і премії у 14-му Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Українська естафета 

творчості» (м. Івано-Франківськ, 14.04.2019) 

Хореографічний ансамбль «Пролісок» (кер. Скоморохова Т.В.) 

Участь у Міжнародному фестивалі «Єднаймося, друзі!» 

ІІ місце в фестивалі-конкурсі мистецтв «Осіннє перевесло» (27-28.10.2018 р., м. 

Львів) 

ІІ місце у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної та сучасної 

хореографії “Осінній листопад-2018» (м. Львів) 

І премія всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Джерела Моршина – 

2018» 

І премія всеукраїнського телевізійного фестивалю «Мелодії Різдва» (2018) 

ІІ місце у V всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної та сучасної 

хореографії «Весняний первоцвіт-2019» (Дубляни, 2019) 

І премія Всеукраїнського фестивалю-конкурсу патріотичного мистецтва 

(Збараж,Тернопільська обл..) 

Студія образотворчого мистецтва (кер. Балущак В.М.) 

Ядловська Мілена – І місце у 19 Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги» в номінації живописна композиція 

Вовчак Наталя – ІІІ місце у 19 Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги» в номінації графічна композиція, І місце в фестивалі 

«Пам’ятаємо про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя!» в номінації 

«Образотворче мистецтво. Плакати» (наказ №01-20/353 від 08.11.2018). Відзначено 

малюнок на обласному конкурсі з нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС. І місце у міському дитячому творчому конкурсі «Українська 

армія очима дітей» у номінації «Малюнок». 

Уфімцева Тетяна – ІІІ місце у 19 Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги»  в номінації живописна композиція. 

Мудрак Жанна - – ІІІ місце у 19 Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги»  в номінації живописна композиція. Відзначено малюнок 



на обласному конкурсі з нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

Скиданчук Діана – ІІ місце у міському дитячому творчому конкурсі «Українська 

армія очима дітей» у номінації «Малюнок». 

Театр моди «Квіти» (кер. Вовк О.М.) 

Участь у Міжнародному фестивалі «Єднаймося, друзі», лауреат І ступеня 

Міжнародного фестивалю «Catch the beat» 

Вовк Ольга Миколаївна отримала премію в Програмі «Успішний педагог» ( 

2018) 

 Руденко Каміла - ІІІ місце у 19 Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги» в номінації графічна композиція 

ІІ місце в обласному фестивалі «Різдвяні канікули» (2019)  

Воськало Іванна – ІІ місце в обласному конкурсі декоративно-ужиткового 

мистецтва «Таланти твої, Україно!» в номінації український народний одяг, 

Гурток в’язання (кер. Вовк О.М.) 

Пшик Анна - ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» (10.01.2019) 

Макаренко Леся - ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» (10.01.2019) 

Сціра Оленка - ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Новорічна композиція» в номінації «Новорічний подарунок» (10.01.2019) 

Театр моди «Шарм» (кер. Юник Г.М.) 

Участь у Міжнародному фестивалі «Єднаймося, друзі!» 

ІІІ місце в обласному фестивалі «Різдвяні канікули» (2018) з колекціями «На 

Русалчин Великдень» та «Іграшкова крамниця» 

Бербец Софія – ІІ місце в обласному фестивалі «Новорічна композиція» у 

номінації : новорічний вінок (2019) 

Алушкіна Анастасія – І місце в обласному конкурсі декоративно-ужиткового 

мистецтва «Таланти твої, Україно!» 

 Гран-прі у 14-му Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Українська естафета 

творчості» (м. Івано-Франківськ, 14.04.2019) 

Зразковий гурток художньої кераміки «Горицвіт» (кер. Локатир О.В.) 

Король Богдан - ІІІ місце у 19 Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі 

мистецтв «Сурми звитяги» в номінації: декоративна композиція (2018) 

Рузак Андрій – ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» (10.01.2019), 1 місце в обласному конкурсі декоративно-

ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно!»  

Белюх Богдана - 3 місце в обласному конкурсі декоративно-ужиткового 

мистецтва «Таланти твої, Україно!»  

Локатир Ольга Василівна отримала сертифікат за участь в обласному 

методичному об’єднанні керівників гуртків з образотворчого та ужиткового мистецтва 

за доповідь «Як розкрити таланти дитини і допомогти в реалізації потенціалу в її 

майбутньому житті (лист Дон ЛОДА від 06.11.18 р № 07-08/3405)  

Ансамбль класичного танцю «Гармонія» (кер. Акімова С.В.) 

Участь у Міжнародному фестивалі «Єднаймося, друзі» 

ІІ місце у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної та сучасної 

хореографії “Осінній листопад-2018» (м. Львів) 



ІІ місце в обласному фестивалі-конкурсі «Різдвяні канікули» (2019) 

І місце в ІІІ Регіональному фестивалю-конкурсу народної та сучасної 

хореографії «Ритми Прикарпаття – 2019» (м. Моршин) 

Акімова С.В. отримала сертифікат участі у науково-практичній конференції 

«Сучасна та народна хореографія і їх відмінності» (22-23 лютого 2019 р., м. Моршин) 

І місце у V всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної та сучасної 

хореографії «Весняний первоцвіт-2019» (Дубляни). Керівник ансамблю отримала 

сертифікат участі у семінарському занятті для викладачів мистецьких навчальних 

закладів Львівщини «Автентичний танець та його стилізація в народних танцях на 

сучасному етапі» 

І місце в ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної та сучасної 

хореографії  “Ритми Прикарпаття» - 2019  (Моршин) 

Гурток «Веселкові барви» (керівник Марущак С. С.) 

Пінаєва Олександра – робота увійшла до виставки найкращих малюнків 

Всеукраїнського  проекту «Просто небилиці» 

Гурток «Шахові Леви» (кер. Савчук Л.В.) 

Гайда Ольга – ІІ місце серед дівчат в обласному відкритому шаховому 

фестивалі «Маланка у Львові» 

Мужайло Софія – ІІІ місце в обласному турнірі «Юні таланти Львівщини» 

серед дівчат (м. Городок, 27.02.19) 

Вокальний ансамбль «Росинка» (кер. Демко І.Ф.) 

Ансамбль – лауреат ІІ премії всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Львівська 

рапсодія - 2019» 

Лошній Вікторія – лауреат І премії  всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Львівська рапсодія - 2019» 

Фесяк Надія – лауреат І премії всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Львівська 

рапсодія - 2019» 

І премія у 14-му Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Українська естафета 

творчості» (м. Івано-Франківськ, 14.04.2019) 

Ансамбль естрадної музики «Водограй» (кер. Дяченко О.В.) 

Піх Софія -  лауреат І ступеня Міжнародного фестивалю «Catch the beat» , 

диплом ІІ ступеня міського фестивалю-конкурсу «І слово, і пісня, матусю, тобі!» в 

номінації виконання пісні про маму,  

Подяка Дяченко О.В. 

Лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановита молодь 

України» в номінації інструментальна музика. 

Проведено консультації з питань написання програм і планів навчально-

виховної роботи, підготовки сценаріїв, художніх номерів, ведення документації 

керівниками гуртків, підготовка і проведення батьківських зборів, доповідей до 

засідань МО, відкритих занять і виховних заходів 

Робота практичного психолога, Мусіної І.П., була спрямована 

 на соціально-психологічне забезпечення процесу освіти,  

 здійснення соціально–психологічної корекції, соціальної реабілітації гуртківців; 

 психологічна просвіта всіх учасників навчально–виховного процесу. 

 запобігання та протидія булінгу (цькуванню) 



Для цього психологом проводилися анкетування, тестування гуртківців, 

педколективу, батьків, корекційна робота за результатами тестування, анкетування; 

тренінги, презентації, показ соціальних роликів, та мультфільмів на тему булінгу 

Також у фойє створено «Куточок психолога», де розміщалися матеріали «Закон про 

булінг. Відповідальність», «Психологічне здоров’я людини», «Телефони гарячої лінії з 

питань булінгу», «Види булінгу», «Поради для батьків» і т.і.. Доповіді на педагогічних 

радах: «Психологічне здоров’я людини», «Подолання конфліктів», «Культура 

спілкування в колективі». 

Проведено наради з питань готовності БДЮТ до нового навчального року, 

дотримання техніки безпеки життєдіяльності, оформлення кабінетів та наповнення їх 

дидактичними матеріалами, організації різнопланових заходів, форм роботи і 

активізації співпраці керівників гуртків з батьками; презентацій БДЮТ у школах 

району. В гуртках проведено батьківські збори по вибору батьківських комітетів,  

організації навчально-виховної роботи з дітьми,  «Україна – наш спільний дім», 

«Основні принципи виховання», «Патріотичне виховання дітей в сім’ї. Зв’язок 

поколінь». 

Не у всіх групах була достатня явка дітей (Скоморохова Т.В.,  Лотоцька І.-

О.Ю.). Гуртківці представили свої творчі надбання (теоретичні і практичні навики і 

знання). Особливо потрібно відзначити студію образотворчого мистецтва (кер. 

Балущак В.М.), ансамбль естрадної музики «Водограй» (Дяченко О.В.), гурток 

кераміки «Горицвіт», гурток «У світі дизайну», театри моди «Квіти» і «Шарм» 

(керівники Вовк О.М. і Юник Г.М), які показали хороші теоретичні знання і свої 

напрацювання за півріччя, з обгунтованим вибором тем робіт, та хороші результати. 

Варто відзначити зростання інтересу батьків до навчально-виховного процесу, 

заохочення дітей до творчих досягнень. 

Навчально-виховна робота у першому півріччі має немало позитивних сторін, 

але є і недоліки, а саме: не всі педагоги відповідально відносяться до проведення 

методичних заходів, недостатність контролю за виконанням виховних заходів та 

занять, внесених у плани навчально-виховної роботи у гуртках і творчих об’єднаннях, 

невчасна здача документації керівниками гуртків, недостатня увага приділялася 

самоосвіті та самоаналізу, над якими потрібно працювати у 2019-2020 н.р. 

 

 


