
                 Звіт з навчально-виховної  роботи БДЮТ за 2019-2020 н.р. 
    В 2019-2020 н.р. у БДЮТ працювало 22 гуртки, 70 груп, 25 педпрацівників, 
займалось 1109 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. В цьому році 
почесне звання «Успішний педагог-2019» отримала Стінська Г.Я., керівник 
Зразкового гуртка «У світі дизайну». 
    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.) 
         Ансамбль народного танцю «Пролісок» (Скоморохова Т.В.) 
         Вокальний ансамбль «Росинка» (Демко І.Ф.) 
         Театр поезії «Відлуння» (Власова Н.С.) 
         Ансамбль домристів- гітаристів «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.) 
         Зразковий гурток художньої кераміки «Горицвіт» (Локатир О.В.) 
         Гурток «Веселкові барви» (Марущак С.С.) 
         Артстудія «Фантазія» (Вільховченко Г.П.) 
  спортивного: 
         Гурток  шахів «Шахові леви» (Савчук Л.В.) 
  гуманітарного: 
         Гурток 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 2019-2020 н.р., ефективності виховної роботи у 
творчих колективах БДЮТ, національно-патріотичного виховання дітей в умовах 
позашкільного навчального закладу, а саме:  

• Про підсумки роботи педколективу БДЮТ у 2018-2019 н.р., завдання на 
новий навчальний рік, обговорення і затвердження плану навчально-
виховної роботи БДЮТ на 2019-2020 н.р., затвердження програм гуртків, 
репертуарів, планів навчально-виховної роботи (Пантелеєва О.В.) 



• Освітній простір. Проектна діяльність. (Прокопишин С.Ф.) 
• Національно-патріотичне виховання.  (Власова Н.С.) 
• Стан наповнюваності. (Довідка) (Прокопишин С.Ф.) 
• Висунення претендентів на участь у Програмі «Успішний педагог-2019»; 
• Збори за участю педагогічного, учнівського та батьківського колективу для 

ознайомлення з програмами кандидатів на участь у програмі «Успішний 
педагог – 2019» - Стінської Г.Я., Юник Г.М., Балущака В.М.). 

• Підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні навчально-
виховного (освітнього) процесу. (Пантелеєва О.В.) 

• Стан вивчення навчально-виховної роботи в Зразковому гуртку художньої 
кераміки «Горицвіт» та гуртку комплексного розвитку дітей «Розумники».  
(Довідка) (Прокопишин С.Ф., Власова Н.С.) 

•  Підсумкова презентація проектної діяльності: (Пантелеєва О.В.) 
•  Звіти керівників гуртків, акомпаніаторів. 
•  Звіт завідувача методичного відділу. (Власова Н.С.) 
•  Звіт заступника директора з навчально-виховної роботи. (Прокопишин С.Ф.) 
•  Звіт культорганізатора. (Шевчук Б.М.) 
•  Звіт практичного психолога. (Мусіна І.П.) 

            Проведено  8 засідань методичних об’єднань на такі теми:  

 Різновиди традиційної ляльки-мотанки (Вовк О.М.) 
            Авторська лялька (Юник Г.М.) 

 Розвиток творчих здібностей гуртківців дошкільного віку ігровими методами  
            (Зозуляк М.С.) 

 Розвиток логічного мислення гуртківців дошкільного віку за допомогою гри в 
шахи (Савчук Л.В.)                                                                                  
В рамках методичного об’єднання був проведений:  

 Майстер – клас з народної хореографії завідувача відділу хореографічного 
мистецтва Львівського державного училища культури і мистецтв 
О.Копильчака (для гуртківців хореографічних колективів та педагогів) 

 Тит Романчук – львівський маляр. ( Марущак С.С.)  

 Художні техніки друкованої графіки. Монотипія. (Балущак В.М.)  

 Джаз у вишиванці . Розвиток творчої фантазії дітей засобами джазової 
імпровізації. (Дяченко О.В.) 

 Музична скринька.Творча спадщина С. Крушельницької. (Демко І.Ф.)  

 Методика викладання партерного тренажу. (Акімова С.В.) 

 Історія створення Національного заслуженого академічного ансамблю 
танцю України ім. П. Вірськлого. (Свєтліца В.П.) 

 Перспективи розвитку народного танцю на сучасній сцені. 
(СкомороховаТ.В.)   

 Використання лікарських рослин в побуті. (Побуринна Л.В.)   

 Митець і сучасний світ. (Локатир О.В.) 

 Доброта та чуйність як аспекти естетичного виховання. (Стінська Г.Я.)                                                                            
 Проведено 3 відкритих заняття на такі теми:  

 «Лялька-мотанка – Берегиня роду». (Стінська Г.Я.) 

 «Чудотворець Миколай дивиться з ікони». ( Марущак С.С.)  

 «Історичне значення українського народного танцю «Гопак»(СавельєваК.Р.)  
 Проведено 12 Майстер-класів  в онлайн на каналі Youtube  та Facebook: 

  Майстер – клас з виготовлення керамічного посуду. (Локатир О.В.) 

 Майстер – клас «Веселе зайченятко» в техніці паперопластика. 
(Вільховченко Г.П.) 

 Майстер – клас - забава «Веселі перегони» в техніці  паперопластика. 
(Вільховченко Г.П.) 



 Майстер – клас з виготовлення керамічного горнятка «котик» з глини. 
(Локатир О.В.) 

 Майстер – клас з виготовлення керамічної вазочки з глини. (Локатир О.В.) 

 Майстер – клас з солоного тіста «Декоративні вироби - писанки». 
(Вільховченко Г.П.) 

 Майстер – клас з глини «Про що розповідає писанка». (Локатир О.В.) 

 Майстер – клас з глини «Виготовлення керамічної писанки». (Локатир О.В.) 

 Майстер – клас з виготовлення пластиліну Play Do. (Марущак С.С.) 

 Майстер – клас «Квіткова феєрія» - об’ємна композиція з картону та паперу 
до Дня матері. (Вільховченко Г.П.) 

 Майстер – клас з гачкування «Троянда для мами». (Вовк О.М.) 

 Майстер – клас зі змішаної техніки (живопис, аплікація) «Подорож у 
космосі». (Вільховченко Г.П.) 

Проведена Творча вітальня: М.Леонтович «Недоспівана пісня» (Олексишин Н.Д.) 
Проведено Педагогічні читання «Творча спадщина В.Сухомлинського та сучасні 
тенденції розвитку професійної компетентності педагогів у закладі позашкільної 
освіти». (Власова Н.С., Прокопишин С.Ф., Зозуляк М.С., Борецький Р.М.) 
     Керівники гуртків брали участь в обласних МО та семінарах, які проводились в 
ЦТДЮГ з образотворчого, хореографічного  та музичного напрямків. 
     Робота методоб’єднань БДЮТ ведеться на хорошому рівні. Застосовувались 
різні форми роботи: доповіді, презентації, 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.  
   З 12.03.2020 р. у зв’язку з ситуацією в країні та світі з поширення нової 
коронавірусної  інфекції Covid-19 , з оголошеним карантином, з метою запобігання 
поширенню нової коронавірусної  інфекції Covid-19 серед учасників освітнього 
процесу в БДЮТ було призупинено освітній процес. Вся навчально-виховна 
робота велася дистанційно, онлайн: участь в різних онлайн-конкурсах, онлайн- 
виставках, вебінарах, майстер-класах, онлайн-заняттях, онлайн-челенджах, 
онлайн-курсах підвищення кваліфікації педагогів. Були проведені  численні  
наради у Viber  групі, педрада, 4 засідання  методичних об’єднань в програмі 
ZOOM. 
 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. З керівниками гуртків та технічним персоналом  були проведені 
інструктажі,  розглянуті рекомендації навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області щодо дій населення за 
сигналами оповіщення та в складних ситуаціях, бесіди: «Про невідкладні заходи 
щодо запобігання захворювань на грип та ГРВІ у БДЮТ», «Про невідкладні заходи 
щодо запобігання захворювань на серозний мінінгіт у БДЮТ», «Про невідкладні 
заходи щодо запобігання захворювань на туберкульоз у БДЮТ», «Що таке 
туберкульоз і шляхи його передачі». «Про невідкладні заходи щодо запобігання    
поширенню нової коронавірусної  інфекції Covid-19» - онлайн бесіда. Керівниками 
гуртків у гуртках  були проведені бесіди, виховні години з техніки безпеки 
життєдіяльності: «Здоровий спосіб життя – запорука успіху», «Діти і побут», «Про 
шкідливі звички та їх згубну дію на організм людини», «Вогонь-друг мій, вогонь-
ворог мій», «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.  



    Пантелеєва О.В., директор та Прокопишин С.Ф., заступник директора з 
навчально-виховної роботи  брали участь у Фестивалі з безпеки життєдіяльності,  
який проходив у Львівському державному університеті  безпеки життєдіяльності.           
    Вивчався стан наповнюваності у всіх гуртках БДЮТ і стан навчально-виховної 
роботи в гуртках БДЮТ, (Зразковому гуртку художньої кераміки "Горицвіт", кер. 
Локатир О.В., гуртку комплексного розвитку дітей "Розумники", кер. Зозуляк М.С.).  
Результати вивчення стану наповнюваності показали, що не у всіх гуртках була 
достатня комплектація дітей. Це ансамбль народного танцю «Пролісок», (кер. 
Скоморохова Т.В.), та ансамбль класичного танцю «Гармонія» (кер. Акімова С.В.).     
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, у гуртках, де 
переважає сидяча форма роботи, зокрема йде мова про Зразковий гурток 
художньої кераміки "Горицвіт", кер. Локатир О.В.    
     У всіх гуртках проведено перший урок на тему: «Україна – ми твоя надія», 
вікторини, бесіди пізнавального та виховного характеру, години спілкування на 
теми: до Міжнародного Дня людей похилого віку: «Кажімо більше ніжних слів», до 
міжнародного дня толерантності «Роби добро й воно тобі вернеться», до 
відзначення 86-ї річниці Голодомору в Україні «Ціна життя – 5 колосків».   
батьківські збори на теми: «Навчально-виховна робота в гуртку», «Культура 
поведінки у БДЮТ»,  "Розвиток особистісних якостей дитини", «Правила поведінки 
в установі», «Роль батьків у позашкільному житті та вихованні дітей».    
    Всі керівники гуртків декоративно-прикладного відділу підготували тематичні 
виставки: «Наші герої» до Дня Захисника України гуртки студія образотворчого 
мистецтва та «Веселкові барви», виставка робіт Зразкового гуртка художньої 
кераміки «Горицвіт» - «Українське козацтво», виставка робіт гуртків декоративно-
прикладного відділу «Осінні барви України», до Дня Святого Миколая «Ой, хто, хто 
Миколая любить», виставка до новорічно-різдвяних свят «Ой радуйся земле», 
«Новорічні підсвічники» та «Різдвяна карусель» -  виставки Зразкового гуртка 
художньої кераміки «Горицвіт», виставка  кращих гурткових робіт «Зима Весні 
поступається» гуртків «У світі дизайну», «Берегиня», ручного в’язання, артстудії 
«Фантазія», виставка художніх робіт студії образотворчого мистецтва до Дня 
народження  Л.Українки, персональна виставка дитячих робіт гуртка «Веселкові 
барви»: «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття».   
     Гуртківці БДЮТ отримали чимало перемог у конкурсах, змаганнях та 
фестивалях:  міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів 
(досягнення додаються). 
     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.  
     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, загальні батьківські збори на тему: «Батьківська підтримка розвитку 
здібностей дітей». В гуртках проведено батьківські збори: «Співпраця батьків і 
позашкільного закладу у вихованні творчої особистості гуртківця, можливість 
участі батьків у творчому процесі»  «Джерела розвитку мотивації до занять у 
гуртку», «Творчі завдання і перспективи розвитку колективу». 
    Гуртківці представили свої творчі надбання (теоретичні і практичні навики і 
знання).  Потрібно відзначити студію образотворчого мистецтва (кер. Балущак 
В.М.), Зразковий гурток "У світі дизайну" (кер.Стінська Г.Я) ансамбль естрадної 
музики «Водограй» (Дяченко О.В.), гурток ручного в’язання , театр моди «Квіти» 



(Вовк О.М.), творчу майстерню «Берегиня», театр моди «Шарм» (Юник Г.М.), 
Зразковий гурток художньої кераміки «Горицвіт» (Локатир О.В.), гурток «Веселкові 
барви» (Марущак С.С.), Зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий настрій» 
(Свєтліца В.П.), Зразковий ансамбль народного танцю «Ранок» (Савельєва К.Р.), 
які показали хороші теоретичні знання, свої напрацювання та хороші результати 
за  2019-2020 н.р. 
      Навчально-виховна робота у першому півріччі має багато позитивних сторін, 
але є і недоліки, а саме: нездали  звіти за І півріччя 2019-2020 н.р. такі керівники 
гуртків: Свєтліца В.П., Марущак С.С., Струтинський С.Є. За ІІ півріччя звіти, плани 
самоосвіти та звіти роботи під час карантину всі керівники і акомпаніатори здали 
вчасно.  
      У 2019-2020 н.р. на хорошому рівні були проведені такі виховні заходи: День 
відкритих дверей «Мандрівка в країну творчості», особливо хочеться відзначити 
святкування 40-річчя установи «Сорок років творчості та успіху», в якому взяв 
участь весь колектив БДЮТ та гості з Угорщини, м. Шарошпоток  Школи Мистецтв 
ім. Шипоша  Дьордя, свято до Дня Захисника України "Славою овіяні герої", 
інтелектуально-розважальна гра "Глуздогерць", літературне свято «Українська 
мова-серця мого подих»  до свята писемності і мови, «Країна нескорених» - 
патріотичний захід до Дня гідності і свободи,  День пам'яті жертв голодомору 
«Схилімо голови в скорботі», запалення свічки пам'яті, флешмоб «П’ять колосків 
це 100 зернин - ціна життя», тематична вікторина до Дня Збройних сил України 
«Чи знаєш ти?...», театралізоване дійство «Ніч на Андрія», святкове дійство до 
Дня Святого Миколая в гуртках студії образотворчого мистецтва, гуртку шахів 
«Шахові Леви», вокальному ансамблі «Росинка», гуртку комплексного розвитку 
«Розумники». Савчук Л.В. провела районний турнір для дітей дошкільного віку 
«Шахові Леви-2019». Демко І.Ф., підготувала і провела святковий концерт «Коляда 
іде». Був проведений флешмоб до Дня Соборності України «У єдності наша сила», 
театралізоване дійство «Як Зима з Весною зустрічалися», презентація на смарт 
ТV до Дня народження  Л.Українки, Година пам’яті героїв Небесної сотні «Ви 
завжди в пам’яті народній», челендж до Міжнародного дня книги «Життя без 
книжок, що весна без квітів», флешмоб «Великдень в умовах карантину», челендж 
до дня матері «Подарунок для матусі», флешмоб до Дня вишиванки.    
    В 2019-2020н.р. Мусіна І.П., практичний психолог працювала над такими 
питаннями: дослідження адаптації гуртківців початкового рівня навчання за 
допомогою експресметодів: малюнок «Мій гурток», опитування «Що мені 
подобається в гуртку», профілактика булінгу: Розвивальне заняття «Я та інші», 
консультувала батьків гуртка комплексного розвитку дітей «Розумники» - 
адаптація до нового колективу, консультувала батьків гуртківців – батьківсько-
дитячі відносини, вивчала інтелектуальні здібності дітей під час проведення 
інтелектуальної гри «Глуздогерць», методично працювала над проектом для 
профілактики булінгу: розвивальне заняття «Як приборкати власних драконів», 
психологічне консультування педагогів, батьків та дослідження їх професійних 
інтересів, соціометричні дослідження гуртківців: (основний рівень навчання) у 
театрах моди: «Шарм», «Квіти», просвітницька бесіда: «Виявлення дітей, схильних 
до самоушкодження» на онлайн ресурсах, публікація статті на тему «Мама 
спокійна – спокійне дитя» на сайті БДЮТ (до свята матері), публікація статті  на 
тему «Розвиток стресостійкості у дітей» на сайті БДЮТ. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 


