
ЗВІТ 

БДЮТ Франківського р-ну м. Львова 

про роботу 

за 2020-2021 н.р. 

 

Діяльність БДЮТ у 2020-2021 н.р. була спрямована на здійснення навчання та 

виховання дітей та підлітків у позаурочний час. В основу освітньої діяльності було 

покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України. Освітній процес в 

БДЮТ здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та 

здібностей вихованців з використанням різних організаційних форм роботи за трирівневою 

системою. Пріоритетними завданнями були: продовження формування у гуртківців 

ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності; 

спрямування навчально-виховної роботи на становлення відповідальної, моральної та 

самодостатньої особистості; виховання у підростаючого покоління патріотичної свідомості, 

готовності до виконання громадянських, конституційних обов’язків; створення необхідних 

умов для активної роботи з дітьми, шляхом залучення їх до участі в конкурсах, фестивалях, 

концертах; застосування інтерактивних методів роботи; забезпечення позашкільною освітою 

дітей Франківського р-ну м. Львова, збереження мережі гуртків закладу. Головним критерієм 

методичної роботи було і залишається питання якості і результативності освітнього процесу, 

зростання професійної майстерності, урізноманітнення форм і методів проведення 

навчальних занять і навчально-виховних заходів. 

У 2020-2021 н.р. працювало 25 гуртки, 76 груп, 24 педпрацівники, займалось 1131 

дитина. На кінець року працювало 24 гуртків, 72 груп, 23 керівників гуртків, займалось 1034 

дитина. 

Враховуючи матеріально-технічні можливості БДЮТ, працювали гуртки за такими 

напрямами: художньо-естетичний (20 гуртків), гуманітарний (2 гуртки), спортивний (1 

гурток), еколого-натуралістичний (1 гурток). 

Художньо-естетичний: 
Зразковий ансамбль народного танцю  «Ранок» (кер. Савельєва К.Р.); 

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

Танцювальний гурток «Пролісок» (кер. Скоморохова Т.В.); 

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

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

Вокальний ансамбль «Світанок» (кер. Прокопишин С.Ф.); 

Студія естрадно-джазового вокалу «Акцент» (кер. Шевчук Б.М.); 

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

Ансамбль сопілкарів (кер. Материнчук В.М.); 

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

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

Напрям декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: 

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

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

Гурток ручного в’язання (кер. Вовк О.М.); 

Театр моди «Квіти» (кер. Вовк О.М.); 

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

Театр моди «Шарм» (кер. Юник Г.М.); 

Зразковий гурток «У світі дизайну» (кер. Стінська А.Я.); 

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

Артстудія «Фантазія» (кер. Вільховченко Г.П.); 

Гуманітарний: 

Гурток комплексного розвитку дошкільнят «Розумники» (кер. Зозуляк М.С.); 

Гурток «Абетка психології» (кер. Мусіна І.П.); 

Спортивний: 
Гурток «Шахові леви» (кер. Савчук Л.В.); 



Еколого-натуралістичний Клуб юних друзів природи (кер. Побуринна Л.В.). 

Педагогічний колектив працює над темою «Формування екологічної культури, 

наявності світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи засобами позашкільної освіти». 

Проведено 5 засідань педагогічної ради, де розглядалися наступні питання: 

- Підсумки навчально-виховної роботи у 2020-2021 н.р. та основні завдання БДЮТ на 

2020-2021 н.р. Затвердження плану роботи БДЮТ на 2020-2021 н.р. (Пантелеєва О.В.). 

- Висунення претендентів на участь у Програмі «Успішний педагог – 2020». За 

підсумками конкурсу Марущак С.С. стала переможцем. 

- Формування гармонійно розвиненої особистості та естетичне виховання дітей через 

зв'язок мистецтва і природи (Власова Н.С.). 

- Формування у гуртківців рис громадян української держави, розвиненої духовності, 

моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури 

(Прокопишин С.Ф.). 

- Підвищення якості музичного супроводу на заняттях у гуртках БДЮТ (Борецький Р.М., 

Дяченко О.В., Олексишин Н.Д., Остюк А.Р.). 

- Про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації медпрацівників БДЮТ 

(Пантелеєва О.В.) 

- Інтермедіальність у позашкільному закладі та її значення у різнобічному вихованні 

гуртківців (Пантелеєва О.В., Власова Н.С.) 

- Виховання в дітей доброти, милосердя, співчуття до чужого болю, любові до рідного 

краю, турботливого ставлення до свого здоров’я (Зозуляк М.С.) 

- Підсумок навчально-виховної діяльності БДЮТ за 2020-2021 н.р. (Пантелеєва О.В., 

Власова Н.С., Мусіна І. П., керівники гуртків) 

- Безпека в Інтернеті для дітей та дорослих (Zoom-конференція) (Мусіна І.П.) 

На хорошому професійному рівні проведено 8 засідань методичних об’єднань на такі теми: 

- Будовничий Львова. Художник, архітектор І. Левинський (Вільхоченко Г.П.). 

- Як навчити мистецтву? Формування продуктивності знань на гуртковому занятті 

(Локатир О.В.). 

- Роль інтегрованих занять у розвитку творчої уяви дітей і їх творчих здібностей 

(Власова Н.С.). 

- Використання класичної, народної та сучасної музики на заняттях з хореографії для 

естетичного виховання дітей (Олексишин Н.Д.). 

- Майстер-клас «Танці народів Карпат. Вивчення рухів бойківських народних танців» 

(Савельєва К.Р.). 

- Пів годинки на цікавинки. Чудеса світу (Савчук Л.В.). 

- Майстер-клас «Виготовлення шпильки для волосся «Квіти з фетру» (Вовк О.М.). 

- Майстер-клас «Виготовлення шпильки для волосся» (Стінська Г.Я.). 

- Проведено майстер-клас для вихованців та працівників БДЮТ по виготовленню 

новорічних прикрас (Вільховченко Г.П.). 

- Відчуття ритму музики і вміння відтворювати його в танцювальних рухах (Борецький 

Р.М.). 

- Становлення Львівської сопілкової школи, як складової українського інструменталізму 

в академічній традиції (Материнчук В.М.) 

- Історія танцю з витоків до сьогодення (Скоморохова Т.В.) 

- Принципи роботи акомпаніатора в класі хореографії (Остюк А.Р.) 

- Екологія і мода. Юник Г.М. 

- Психологічна сумісність. Формування позитивного психологічного мікроклімату в 

педагогічному та учнівському колективах (2 тренінги з презентаціями) (Мусіна І.П.) 

Проведено 10 відкритих заняття і навчально-виховних заходів: 

- Ритмічно-комунікаційні вправи на заняттях мистецтва (Вокальний ансамбль «Росинка», 

Демко І.Ф.). 

- Робота над музичними творами у двоголосному викладі (Ансамбль сопілкарів, 

Материнчук В.М.). 

- Знайомтесь – це Я! (Гурток «Шахові леви», Савчук Л.В.). 



- Кожен має талант (Арт студія «Фантазія», Вільховченко Г.П.). 

- Робота над творами в ансамблі домристів у супроводі гітари і фортепіано («Чарівні 

струни», Струтинський С.Є.) 

- У пошуках чарівної квітки («Розумники» Зозуляк М.С.) 

- Маленькі таємниці сеньйорити Гітари («Водограй», Дяченко О.В.) 

- Барви рідної землі («Студія образотворчого мистецтва», Балущак В.М.) 

- Екологічний вагончик («Веселкові барви», Марущак С.С.) 

- Мій рід, моя родина («Росинка», Демко І.Ф., «У світі дизайну», Стінська Г.Я.) 

Педагогічний колектив БДЮТ постійно працює над підвищенням професійних 

компетентностей. У 2020-2021 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації у ЛОІППО 6 

педагогів (Акімова С.В., Савельєва К.Р., Шевчук Б.М., Материнчук В.М., Олексишин Н.Д., 

Зозуляк М.С., Струтинський С.Є., Дяченко О.В., Демко І.Ф., Скоморохова Т.В., Власова 

Н.С., Юник Г.М., Пантелеєва О.В.; Заплановано на червень 2021р. – Балущак В.М., Вовк 

О.М., Юник Г.М., Стінська Г.Я.) Крім того, керівники гуртків беруть участь в он-лайн 

вебінарах, тренінгах, семінарах, ZOOM-конференціях. Наприклад, Савельєва К.Р. взяла 

участь у Міжнародній онлайн-конференції «Танець через професійний погляд і наукове 

осмислення». 

Велика увага керівниками гуртків приділялась питанням дотримання 

протиепідемічних заходів під час карантину. Перше заняття у гуртках проведено на тему: 

«Обережно,COYID-19».  

Проведені бесіди - «Дбай про своє здоров’я та здоров’я близьких» (Савельєва К.Р.), 

«Наше здоров’я – це острів скарбів», «Булінг. Мій світ без насильства» (Дяченко О.В.), «До 

тебе, Україно, я серцем лину», «Підліткова праця: Правознавчий аспект», «Сценічна 

культура гітариста», «Обірване життя. Обірвана струна. Творчий портрет Івасюка» (Дяченко 

О.В.),  «Обережно, Covid-19» (Шевчук Б.М.), «Гігієна голосу» (Власова Н.С.), «Костюми 

епохи бароко» (Юник Г.М.), «Ми різні, ми єдині», «Не піддавайся паніці» (Стінська Г.Я.), 

«Збройні сили України», «Чарівни світ живопису К. Білокур, М. Приймаченко» (Балущак 

В.М.), «Небезпека падіння бурульок з дахів на весні», «Поведінка на водоймі взимку» 

(Вільховченко Г.П.), «Історія класичного танцю» (Акімова С.В.), «Матуся найрідніша моя», 

«Зимові обрядові свята українців», (Вовк О.М.), «Вплив навколишнього середовища на 

здоров’я людини» (Побуринна Л.В.), «Інфекційні захворювання та їх профілактика» (Зозуляк 

М.С.). 

Слід відзначити нові підходи у проведенні занять керівників гуртків – Савельєвої К.Р. 

(використання інноваційних технологій під час вивчення репертуару), Савчук Л.В. 

(знайомство із улюбленими хобі гуртківців на навчально-виховному заході «Знайомтесь – це 

Я»), Шевчук Б.М. (використання прийому інсценізації під час ознайомлення з українською 

обрядовістю, наприклад, тематичне заняття «Свято жіночої долі»), Вільховченко Г.П. 

(розкриття талантів дітей під час проведення заходу «Кожен має талант»), Марущак С.С. 

(виставка «Люблю Різдво» із використанням театралізації). У зв’язку х тим, що епідемія 

корона вірусу стала випробування для позашкільної освіти, нашими керівниками гуртків 

розроблені організаційно-методичні заходи з використанням дистанційних форм роботи 

(відбувалися прямі ефіри в соціальних мережах відкритих занять та навчально-виховних 

заходів). Активізувалась робота акомпаніаторів: Олексишин Н.Д., Остюк А.Р., Дяченко О.В. 

підготували цікаві доповіді на педраду та засідання методичних об’єднань, а Борецький Р.М. 

підготував і виступив з матеріалом у творчій вітальні «Сторінками життя і творчості 

видатного львівського композитора С. Людкевича». 

У 2020-2021 н.р. організовано та проведено такі заходи: міська акція «Територія 

дитячого дозвілля», свято Франківського р-ну «Наукова-фест», День відкритих дверей 

«Острів творчості й добра», концерт до Дня працівників освіти «Низький уклін вам, любі 

педагоги», челендж до Дня української писемності та мови. Взято участь в загальноміській 

акції до Дня пам’яті жертв голодомору, в акції «Запалимо свічку Героям!» до Дня гідності та 

свободи. Також організовані виставки на зимову тематику (Марущак С.С., Локатир О.В., 

Вовк О.В., Юник Г.М., Балущак В.М., Вільховченко Г.П., Стінська Г.Я.). 



Поряд з позитивними сторонами освітнього процесу спостерігались і негативні 

моменти, а саме: невчасна здача документації гурткової роботи (Марущак С.С., С.В.Акімова 

Материнчук В.М., Свєтліца В.П.), систематичне не проведення запланованих заходів 

керівником гуртка клубу юних друзів природи Побуринною Л.В., недостатня 

наповнюваність у гуртках (ансамбль класичного танцю «Гармонія», ансамбль сопілкарів, 

ансамбль народного танцю «Пролісок»). На низькому рівні залишається розробка власних 

науково-методичних і дидактичних матеріалів, розвиток ініціативи та творчого пошуку, 

взаємовідвідування занять з метою використання досвіду колег. Недостатність контролю за 

виконанням планів навчально-виховної роботи. Цим питанням буде більше приділятись 

увага у наступному навчальному році. 

В силу обставин які склались у 2020-2021 навчальному році (звільнились методист, 

культорганізатор, заступник директора з НВР) недостатньо велась робота методичного 

кабінету. Контроль за навчальною роботою, за наповнюваністю дітьми гуртків бажає бути 

ефективнішим і дієвим. 

  



Досягнення гуртківців 

Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова 

за 2020 – 2021 н. р. 

 

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

Плечунь Діана – І місце у Міжнародному фестивалі «Turk art fest» (2020 р.) 

Паничок Олена – І місце у Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів» (2020 р.) 

Герасименюк Соломія – І місце у Всеукраїнському дистанційному конкурсі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів» (2020 р.) 

Городюк Анна – І місце у Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів» (2020 р.) 

Костик Юлія – І місце у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітуча Україна» 

«Барвиста осінь» (2020 р.) 

Середня група (початковий рівень, 2 рік навчання) – І місце у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Квітуча Україна» «Барвиста осінь» (2020 р.) 

Плечунь Діана – І місце у Міжнародному фестивалі «Georgia star» (2020 р.) 

Гавура Діана – І місце у Міжнародному фестивалі «Georgia star» (2020 р.) 

Герасименюк Соломія – І місце у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова 

фантазія. Різдвяні візерунки» (Київ, 2020 р.) 

Старша група – І місце у Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Ukr west art 

fest» (Трускавець, 2020 р.) 

Стінська Г.Я. – подяка Всеукраїнського дистанційного конкурсу образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів» за особистий внесок у розвиток 

талановитих дітей та молоді, за надану їм можливість проявити свою індивідуальність, за 

високий професіоналізм у роботі та вагомий внесок у розвиток і збереження національної 

культури і мистецтва (2020 р.) 

Стінська Г.Я. – подяка Міжнародного фестивалю «Georgia star» за підготовку дітей 

до участі в міжнародному фестивалі-конкурсі, за особистий внесок, підтримку та розвиток 

дитячої творчості, талантів дітей і безцінний вклад у розвиток мистецтва і майбутнього 

покоління (2020 р.) 

 

Зразковий ансамбль естрадної музики «Добрий настрій» (кер. Свєтліца В.П.) 

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Львівська осінь» (Львів, 2020 р.) 

ІІ місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Львівська осінь» (Львів, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «ID FEST» («Тарантела»; Львів, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «ID FEST» («Львівська коломийка»; 

Львів, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я» («Весела 

сімейка»; Київ, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я» («Львівська 

коломийка»; Київ, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я» («Карнавал»; 

Київ, 2020 р.) 

Свєтліца В.П. – подяка Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «ID FEST» за сумлінну 

творчу працю, майстерність, високий професіоналізм, наполегливу та самовіддану роботу у 

сприянні культурного розвитку та естетичного виховання підростаючого покоління (Львів, 

2020 р.) 

Свєтліца В.П. – подяка за відмінну підготовку і активну участь у Всеукраїнському 

літературному конкурсі «Талановитий Я» та вагомий особистий внесок у розвиток 

літературно-естетичного виховання підростаючого покоління і збереження національної 

культури (Київ, 2020 р.) 

 

 



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

І премія у Міжнародному онлайн фестивалі – конкурсі мистецтв «Wonder Fest 

Georgia» (старша вікова група; «Гуцульська верховинка»; 2020 р.) 

І премія у Міжнародному онлайн фестивалі – конкурсі мистецтв «Wonder Fest 

Georgia» (старша вікова група; «Буковинська полька»; 2020 р.) 

ІІ місце у Дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» (Київ, 2020 р.) 

І місце у Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв «A galaxy of winters» 

«Київ, 2020 р.) 

ІІ місце у Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв «A galaxy of winters» 

«Київ, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнькому багатожанровому конкурсі мистецтв «Різдвяний 

калейдоскоп талантів!» (Київ, 2020 р.) 

І місце у Всеукраїнькому багатожанровому конкурсі мистецтв «Різдвяний 

калейдоскоп талантів!» (Київ, 2020 р.) 

 

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

Бругер Анна – ІІІ місце у Дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» 

(Київ, 2020 р.) 

Мокрій Катерина – ІІІ місце у Дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми 

звитяги» (Київ, 2020 р.) 

 

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

Марущак С.С. – Успішний педагог – 2020 

 

Театр моди «Квіти» (кер. Вовк О.М.) 

І місце у Міжнародному конкурсі «Jiskra 2020» (Прага, 2020 р.) 

Кіндзера Наталя – І місце у Дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» 

(Київ, 2020 р.) 

Вовк О.М. – подяка Міжнародного конкурсу «Jiskra 2020» (Прага, 2020 р.) 

 

Гурток в’язання (кер. Вовк О.М.) 

Гаврищук Юлія – І місце у Міжнародному конкурсі «Золотий промінь» 

(Старобільськ, 2020 р.) 

Бадрак Єлизавета – ІІ місце у конкурсі «Мій домашній улюбленець» (Київ, 2020 р.) 

 

Театр моди «Шарм» (кер. Юник Г.М.) 

Диплом І ступеня у Міжнародному фестивалі мистецтва «Artrave» (2020 р.) 

 

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

Рузак Андрій – І місце у обласному конкурсі «Український сувенір» (Львів, 2020 р.) 

 

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

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Львівська рапсодія – 2020» (Львів, 

2020 р.) 

Акімова С.В. – диплом за високопрофесійну плідну діяльність і подвижництво в 

галузі культури і мистецтва Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Львівська рапсодія – 

2020» (Львів, 2020) 

 

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

ІІ премія у IX Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокалу, хорового співу та 

інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (2020 р.) 

І премія у V Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Soloviov art» (Київ, 2020 р.) 

І місце у Міжнародному професійному конкурсі «Сузір’я Україна – Європа» (8 сезон) 

(Україна, 2020 р.) 



Дяченко О.В. – диплом за високу професійну майстерність, вагомий внесок у 

виховання молоді та духовне збагачення підростаючого покоління, а також за сумлінну 

працю та активну участь у міжкультурному обміні серед дітей та молоді V Міжнародного 

фестивалі-конкурсу мистецтв «Soloviov art» (Київ, 2020 р.) 

Дяченко О.В. – за творчий внесок у розвиток культури України у Міжнародному 

професійному конкурсі «Сузір’я Україна – Європа» (8 сезон) (Україна, 2020 р.) 

 

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

Алушкіна Анастасія – І місце у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі 

«Острів злагоди» (Запоріжжя, 2020 р.) 

Юник Г.М. – подяка Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Острів 

злагоди» за збереження і розвиток культури регіонів України, творчі здобутки, відданість 

обраній справі, злагоджену спільну співпрацю, спрямовану на розвиток талановитих дітей та 

обдарованої молоді (Запоріжжя, 2020 р.). 

Юник Г.М. – подяка від мера до Дня працівників освіти 2020 р. 

 

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

Цікайло Анастасія – І місце у Міжнародному фестивалі мистецтв «European kiten 

awards» (Болгарія, 2020 р.) 

Плечунь Діана – ІІ місце у Міжнародному фестивалі мистецтв «European kiten 

awards» (Болгарія, 2020 р.) 

Лилик Софія, Цікайло Анастасія – ІІІ місце у Міжнародному фестивалі мистецтв 

«European kiten awards» (Болгарія, 2020 р.) 

Лошній Вікторія - І премія у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Львівська 

рапсодія – 2020» (Львів, 2020 р.) 

Шпилька Соломія - І премія у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Львівська 

рапсодія – 2020» (Львів, 2020 р.) 

 

Ансамбль народного танцю «Пролісок» (кер. Скоморохова Т.В.) 

І премія у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Львівська рапсодія – 2020» (Львів, 

2020 р.) 

ІІ місце у Міжнародному онлайн фестивалі мистецтв «Yula» (Харків, 2020 р.) 

ІІ місце у ІІ Міжнародному онлайн конкурсі «The talents of Istanbul Fest, 2020» 

(Туреччина, 2020 р.) 

За результатом аналізу участі педагогів БДЮТ у методичній та навчально-виховній 

роботі спостерігається значне підвищення активності у масових і групових формах роботи з 

вихованцями. 


