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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  

ВІДКРИТОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2020/2021 н.р. 
 

 

Карантинні обмеження, в яких проходив 2020/2021 навчальний рік,  

принципово змінили пріоритети в освітній діяльності, вплинули на форми 

роботи, зокрема з областю, та закладів позашкільної освіти (далі – ЗПО) України. 

З одного боку обмежили, а з іншого – розширили сфери діяльності 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ та масштаби впливу на процеси, що 

відбуваються у позашкіллі  Кіровоградщини.  

Основним завданням педагогічного колективу у навчальному році було 

виконання Відкритої Комплексної програми.  

Головні завдання освітньої політики ЦДЮТ були закладені у програмі 

«Базис». 

Протягом навчального року педагоги приділяли увагу поліпшенню якості 

освітнього процесу, з урахуванням карантинних обмежень, впровадженню 

інноваційних форм роботи. 

Навчальні програми, не зважаючи на складні умови освітнього процесу в 

режимі карантинних обмежень, виконані у повному обсязі.  

 Одним із головних завдань минулого року було підвищення професійного 

рівня педагогічної майстерності усіх педагогічних працівників, технічної 

підготовки кожного педагога задля реалізації дистанційного та змішаного 

навчання. 

Було  проведено  семінарське заняття щодо теоретико-прикладних засад 

дистанційного навчання, визначення його форм на різноманіття можливих 

педагогічних технологій. Протягом року  здійснювалася напружена робота 

педагогічного колективу з розробки вебресурсів навчальних дисциплін 

(навчальні комплекси для дистанційного навчання) за різними профілями 

гурткової роботи. Задля надання методичної допомоги з використання сучасних 

ІТ-технологій було проведено навчання педагогів щодо використання сервісів 

віддаленого доступу Google Classroom, Moodle та інші для розробки навчальних 

комплексів дистанційного навчання. 

Протягом року була організована системна робота з презентації досвіду 

керівників гуртків та творчих об’єднань педагогічному колективу закладу. Були 

розроблені та представлені вебресурси навчальних дисциплін (навчальні 

комплекси для дистанційного навчання). Навчальні комплекси для 

дистанційного навчання розробили та презентували Фільченкова Н.О., 

Валуйко І. В. – керівники гуртків Народного художнього колективу театру-студії 

«Маска», які представили систему дистанційної роботи студії та цікаві матеріали 

медіакомплексів «Музика в кіномистецтві» та «Я – творча особистість», 

керівники гуртків Народного художнього колективу оркестру народних 

інструментів «Орія» - Матрос С. В. («Робота над музичним твором», «Творчість 

Альфреда Шнітке», «Що таке патріотизм?»), Штука Ю. В. («Робота над 

кистьовим ударом при грі на цимбалах»), Федосєєв Р. В. («Робота над 

інтонаційною виразністю при грі на класичній гітарі»), керівник гуртка 

«Сценічний рух» Народного художнього колективу шоу-театру «Імідж» 
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Тодосієва Ю. О. - «Розвиток креативного мислення вихованців у постановочній 

роботі. Прийом «контракшн-реліз» на заняттях сценічним рухом», 

Безкровна Н.О. – концертмейстер Народного художнього колективу ансамблю 

сучасної хореографії «Час-Пік», Пасічник А. В. – керівник гуртка англійської 

мови студії «Веселка», Гаваза В. С. – керівник Народного художнього колективу 

студії сучасної дитячої естрадної пісні «Вікторія», Дороганич О. С. – керівник 

Народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес», 

Івлєва Ю. С. – керівник гуртка Народного художнього колективу оркестру 

духових інструментів «Зміна» та інші педагоги. 

В умовах карантинних обмежень адміністрація закладу робила акценти на 

переваги змішаного навчання, а саме:  підвищення власної компетентності 

педагогів у сфері інформаційних технологій; здійснення методичної діяльності; 

прояви творчої компетентності в адаптації звичних форми та методів роботи до 

роботи у дистанційному режимі.  

Протягом року була продовжена робота з оновлення програмного 

забезпечення гуртків та творчих об’єднань закладу. Було розроблено та подано 

на затвердження 18 навчальних програм, розроблених педагогічними 

працівниками закладу.  

1. Комплексна навчальна програма студії образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» (укладач Стороженко С.В.);  

1.1. навчальна програма «Основи образотворчої грамоти»; 

1.2. навчальна програма «Традиційні види декоративно-

прикладного мистецтва» 

2. Комплексна навчальна програма оркестру духових інструментів 

«Зміна» (укладачі Ніщеменко О.А., Мироненко Л.С.) 

2.1. навчальна програма «Фаховий інструмент»; 

2.2. навчальна програма «Ансамбль»; 

2.3. навчальна програма «Оркестр» 

3. Комплексну навчальну програму оркестру народних інструментів 

«Орія» (укладач Матрос С. В.); 

3.1. навчальна програма «Спеціальний інструмент»; 

3.2. навчальна програма «Теорія музики»; 

3.3. навчальна програма «Сольфеджіо»; 

3.4. навчальна програма «Оркестр (молодша і старша група)»; 

3.5. навчальна програма «Ансамбль». 

4. Комплексна навчальна програма театральної студії «Маска» 

(укладачі Фільченкова Н. О., Валуйко І. В., Чехун С. Ю., Руднік О. М., 

Політаєва В. Г.) 

4.1.  Навчальна програма «Театр та акторська майстерність» 

(укладач Фільченкова Н.О.) 

5. Комплексна навчальна програма ансамблю бандуристів «Орія» 

(укладачі Чанковська А.М., Мироненко Л.С.): 

5.1. Програма «Спеціальний інструмент»; 

5.2. Програма «Малі форми (дуети, тріо)»; 

5.3. Програма «Ансамбль». 
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6. Комплексна навчальна програма хореографічного ансамблю 

«Росинка» (укладачі Чайковська Г. Є., Чайковський В. О.); 

6.1. навчальна програма «Ритміка і танець»; 

6.2. навчальна програма «Основи класичного та народно-

сценічного танцю»; 

6.3. навчальна програма «Класичний танець»; 

6.4. навчальна програма «Народно-сценічний танець»; 

6.5. навчальна програма «Модерн-джаз танець» 

7. навчальна програма гуртка «Тістопластика» (укладач Правда Н.І.); 

8. навчальна програма гуртка «Паперопластика» (укладач Правда Н.І.); 

9. навчальна програма гуртка «Шляхетний фетр» (укладач Правда Н.І.); 

10. навчальна програма гуртка «Художнє слово» (укладач Політаєва В.Г.); 

11. навчальна програма гуртка «Колаж» (укладач Гончаренко І.В.); 

12. навчальна програма гуртка «Комп’ютерна графіка» (укладач 

Гончаренко І.В.); 

13. навчальна програма гуртка «Інтелектуальні ігри» (укладач 

Кизименко В.О.); 

14. навчальна програма гуртка «Робочий кейс лідера» (укладач 

Олексієнко К.В.); 

15. навчальна програма гуртка «Самоврядування дітей та учнівської 

молоді «Лідер»» (укладач Кордонська Л.М.); 

16. навчальна програма гуртка «Маркетинг»» (укладач Войчук В.О.); 

17. навчальна програма гуртка «Валяння з вовни» (укладач Петріщева С. Г.); 

18. навчальна програма гуртка «Квілінг» (укладач Петріщева С. Г.). 

 

Усі програми отримали високу оцінку рецензентів та схвалені вченою 

радою комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 

Протягом навчального року відбулася апробація нових навчальних програм 

в практичній роботі гуртків, що засвідчило їх високу теоретичну та прикладну 

відповідність сучасним вимогам здійснення освітнього процесу у позашкільному 

закладі. Рішенням педагогічної ради колективу ці навчальні програми було 

затверджено. 

Одним з обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення 

професійної кваліфікації. В цьому навчальному році 14 педагогів закладу 

пройшли підвищення кваліфікації у Кіровоградському обласному інституті 

післядипломної освіти імені В. Сухомлинського.  
Педагоги-хореографи взяли участь у VI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті» та у «Всеукраїнському семінарі-практикумі з 

хореографічного мистецтва України», що відбувалися на платформі Zoom 

(Чайковська Г.Є., Чайковський В.О., Пятова М.В., Мурована І.В., Чернова О.І., 

Чехун С.Ю., Червона І.А., Тодосієва Ю.О., Хлебович В.О.). 

Системою заходів, спрямованих на всебічне і комплексне оцінювання 

педагогічної діяльності педагогічних працівників є атестація. 
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У 2021 році пройшли атестацію 24 педагогічних працівники закладу.  

Адміністрацією ЦДЮТ та атестаційною комісією своєчасно було виконано 

заплановані заходи: 

- у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний 

рік;  

- створено атестаційну комісію та узгоджено  склад атестаційної комісії з 

профспілковим комітетом;  

- видано відповідні накази; 

- педагогічний колектив був ознайомлений зі списком педагогічних 

працівників, які атестуються; 

- методичні матеріали педагогів, які атестуються, узагальнено в 

електронних портфоліо. 

Була надана допомога у складанні особистих планів роботи керівників 

гуртків на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було 

приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з 

питань атестації педагогічних працівників. Протягом періоду атестації 

практикувалося проведення відкритих заходів та звітів педагогами, які 

атестуються.  

Установлено та відповідають раніше встановленому 12 тарифному розряду 

13 керівників гуртків: Стороженко С. В., Штука Ю. В., Федосєєв Р. В., 

Валуйко І. В., Гаваза В. С, Матрос С. В.; акомпаніатори: Валуйко І. В., 

Політовська В. А., Пасічник Г. В., Рибалко А. О., Івлєва Ю. С., Круніч Ю. О., 

Гноєва С. О. 

Встановлено та відповідають раніше встановленому 11 тарифному розряду 4 

керівники гуртків: Мироненко О. Ю., Тодосієва Ю. О., Данілов І. В. Приходько К. А. 

Відповідають раніше встановленому 10 тарифному розряду керівники 

гуртків: Гончаренко А. В. та Мельник К. В. 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» методисту 

Пасічник А.В. та «спеціаліст І категорії» концертмейстеру Соловйовій О. В. 

Порушено клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і 

науки Кіровоградської облдержадміністрації про атестацію на відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

концертмейстерів: Ярошенко В.І., Лисенко А.О. та про атестацію заступника 

директора Кордонської Л. М. на відповідність займаній посаді. 

За результатами роботи даного навчального року в кожному гуртку, 

творчому об’єднанні були проведені підсумкові заняття, що проходили у різних 

формах в залежності від специфіки напрямів гурткової роботи. 

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, 

видані свідоцтва про позашкільну освіту. Отримано 28 свідоцтв. 

Одним із показників якості роботи керівників гуртків художнього профілю 

є наявність у колективу звання «Зразковий художній колектив» або «Народний 

художній колектив». Такі звання свідчать про високий рівень виконавської 

майстерності колективу і професійну майстерність педагогів, стабільного 

контингенту вихованців, говорять про перемоги колективу у різноманітних 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У цьому навчальному році оглядова 
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комісія з присвоєння та підтвердження дитячим творчим колективам почесних 

звань «Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив» 

порушила клопотання перед Міністерством освіти і науки України про 

підтвердження звання «Народний художній колектив України» студії сучасної 

естрадної дитячої пісні «Вікторія» (керівник Гаваза В.С.) та ансамблю 

бандуристів «Орія» (керівник Чанковська А.М.), а також на присвоєння звання 

«Зразковий художній колектив України» студії художнього слова «Юність» 

(керівник Політаєва В.Г.). 

Ще одним із показників якості роботи керівників гуртків є участь у 

професійних конкурсах позашкільників. 

Валуйко Інна Вікторівна – керівник гуртка “Основи музичного мистецтва” 

художнього колективу театру-студії “Маска” – стала лауреатом фінального, ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році в категорії 

«Навчальна література з позашкільної освіти» художньо-естетичного напряму! 

У своєму рукописі І. В. Валуйко досліджувала вплив засобів музичного та 

театрального мистецтва на формування громадянських та національно-

патріотичних цінностей у дітей та юнацтва. Педагог відобразила свій досвід 

роботи на заняттях з основ музичного мистецтва, навела приклади інтегрованих 

занять, постановок та поділилася цікавими розробками у додатках. 

Важливим аспектом, якому в цьому році приділялась увага педагогічного 

колективу, є запровадження нових підходів до формування внутрішньої системи 

якості освіти у закладі. На лютневому засіданні педагогічної ради заступник 

директора Войчук В. О. ознайомила педагогів ЦДЮТ з нормативними 

документами, які визначають якість освіти у ЗПО. На методичному об’єднанні, 

що передувало даному засіданню педагогічної ради, вона анонсувала загальні 

концептуальні підходи щодо формування внутрішньої системи якості освіти у 

Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості та 

запропонувала подальший алгоритм роботи над створенням системи 

забезпечення якості освіти у закладі.  

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх та 

управлінських процесів закладів позашкільної освіти передбачають аналіз 

створення у ЗПО інклюзивного освітнього середовища.  

Станом на 2020/2021 навчальний рік у Кіровоградському обласному ЦДЮТ 

не створено  необхідні умови для впровадження інклюзивної освіти: відсутні 

зручний пандус, навчальні кабінети для занять та відпочинку, спеціальні 

туалетні кімнати, ліфт тощо. Проте, під час навчального року здійснювалась 

просвітницька та консультативна робота з питання роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. За дорученням заступника директора з навчальної роботи 

Войчук В.О., методистом Пасічник А.В. була проведена дослідницька робота з 

питання організації інклюзивного навчання у закладі (на основі нормативних 

документів та рекомендацій з впровадження інклюзивної освіти як у позашкіллі, 

так й у загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти) для інформування 

адміністрації ЦДЮТ.  
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16 листопада 2020 року на сайті Кіровоградського обласного ЦДЮТ, з 

метою просвітницької діяльності, у розділі «Методкабінет/Батькам» можна було 

ознайомитись з підбіркою від сайту «OsvitaNova» 8 короткометражних 

анімаційних фільмів на тему толерантності та інклюзії. В грудні 2020 року 

методистом Пасічник А.В. було підготовлено та проведено психолого-

педагогічний семінар на тему «Організація інклюзивного навчання дітей з 

особливими потребами» для педагогічних працівників закладу. Під час семінару 

педагогам нагадали основні теоретичні засади інклюзії та інклюзивного 

навчання, також зачепили такі питання як: створення безперешкодного простору 

та умов для інклюзивного навчання, різниця між асистентом вчителя та 

асистентом дитини, різниця між інклюзією та інтеграцією тощо. Одним з 

головних питань семінару було відкриття інклюзивного класу та порядок дій при 

зарахуванні до закладу дитини з ООП.  

Тож заклад продовжив інформаційно-просвітницьку роботу та вивчення 

можливостей впровадження інклюзивного навчання у кожному окремому 

колективі. 

Однією з важливіших програм, яку реалізує Кіровоградський обласний 

ЦДЮТ, є програма «Регіон». 

Протягом цього навчального року методичним відділом в режимі онлайн було 

проведено понад 50 методичних об’єднань, семінарів-практикумів для ЗПО 

Кіровоградщини: керівників хореографічних колективів, художнього слова 

(Тодосієва Ю. О.), методистів, культорганізаторів (Пугакова Н.Г., 

Береславська О. М., Мироненко Л. С.), директорів ЗПО області (Долгополова Н. К. 

та Суркова Г. П.), керівників євроклубів та координаторів парламентів дітей 

(Олексієнко К.В., Кордонська Л. М.), керівників гуртків інтелектуального розвитку 

(Кизименко В. О.).  

Закладом було проведено багато обласних масових заходів в онлайн-

форматі, зокрема обласні етапи всеукраїнських очно-заочних масових заходів: 

“Територія творчості”, “Чисті роси”, “Єврофест-2021”, “Знай і люби свій край”, 

“Молодь обирає здоров’я”, обласний чемпіонат інтелектуальних ігор, обласний 

чемпіонат КВН. 

Програмою, яка закладає підгрунтя нашого майбутнього, є програма 

«Інновація». Головною метою програми «Інновація», яка визначена 

Комплексною програмою Кіровоградського обласного ЦДЮТ, є застосування 

педагогічних інновацій в освітньому процесі гуртків закладу. Згідно з 

визначеною метою, колектив закладу зорієнтував свою діяльність на 

впровадження інноваційних форм та методів роботи, зокрема проектної 

діяльності, яка реалізується  через  впровадження виховної технології «Арт-

лабораторія життєвих завдань» в освітній процес, дослідно-експериментальної 

діяльності, вивченням і висвітленням теоретичних та практичних аспектів 

науково-методичної проблеми закладу. Цього навчального року тема арт-

лабораторії життєвих завдань «Бережи здоров’я» змолоду» була співзвучна 

подіям, які відбувалися в нашій країні та світі, пов’язаних із пандемією 

коронавірусу. Тому і тематика фестивалю до Дня Землі – «Здоров’я людства – 

відповідальність кожного» охопила багатьох дітей не тільки нашої області, а й 
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України. Загалом у конкурсній програмі фестивалю взяли участь понад 2,5 тис. 

дітей. В нашому закладі при активній участі вихованців під керівництвом 

методиста Пугакової Н. Г. та психолога Береславської О. М. пройшли 2 

навчальних заняття, як в очному, так і в дистанційному форматах. У підсумку ця 

робота буде узагальнена та включена до збірника за  результатами  науково-

дослідницької роботи колективу.  

 У квітні 2021 року була  підписана чотиристороння угода на здійснення 

дослідницько-експериментальної роботи за новою науково-методичною 

проблемою закладу «Науково – методичне забезпечення інноваційного розвитку 

позашкільної освіти в умовах реалізації концепції  «Нова українська школа» між 

ЦДЮТ, кафедрою педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

лабораторією позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

та Інститутом проблем виховання НАПН України. 

 Минулого року завершилася робота в рамках 5-річної концепції «Моя 

країна – Україна» та було перейдено до роботи в рамках 8-річної концепції, 

присвяченої реалізації Цілей сталого розвитку в Україні та світі.  

Оскільки коло питань, яке вирішуються педагогами, залученими до 

інноваційної діяльності, значно розширюється, було видано наказ «Про 

організацію педагогічного колективу на підсумковому етапі роботи над науково-

методичною проблемою закладу «Модернізація освітнього процесу у ЗПО. 

Формування ціннісних орієнтирів у вихованців засобами позашкільної освіти».  

Розроблений план заходів з організації підсумкового етапу роботи над 

науково-методичною проблемою закладу. Визначена тематика науково-

методичних матеріалів із розподілом за тематичними арт-лабораторіями.  

Програма «Інновація» включає також і питання розробки стратегії закладу.  

Стратегія  закладу  на 2021-2025 роки була обговорена на педагогічній раді  і 

затверджена  до реалізації.   

 Вирішення завдань формування національно-патріотичних цінностей у 

дітей та молоді – головна мета програми «Громадянин». 

Основною формою роботи в цьому напрямку є участь дітей та підлітків в 

органах учнівського самоврядування, діяльність яких координується обласним 

парламентом дітей, роботою  якого опікується Кіровоградський ЦДЮТ.  

Діяльність парламенту дітей в цьому навчальному році була організована 

системно і постійно висвітлювалася на сайті закладу та сторінках ФБ й 

Інстаграм. За період навчального року в онлайн-форматі відбулися 2 сесії 

парламенту дітей, під час яких діти не тільки обговорювали нагальні проблеми, 

спрямовані на розвиток лідерських якостей у дітей та підлітків, озброєння лідерів 

учнівського самоврядування методиками розробки та створення проєктів, 

направлених на розвиток своєї громади, а й були активними учасниками 

майстер-класів від лідерів громадської думки області та України. Особливої 

популярності серед осередків дитячого самоврядування в умовах децентралізації 

користується програма “Громада, дружня до дітей та молоді”, спрямована на 

підтримку місцевої влади у реалізації ними прав дітей, яка визначається як 

ініціатива ЮНІСЕФ.  



10 

Позитивною тенденцією є висока оцінка діяльності парламенту дітей 

депутатами обласної ради. Це матеріалізувалося й у збільшенні розміру щорічної 

премії кращим парламентам дітей за реалізацію соціальних проєктів. 

Усі заходи громадянського спрямування, які були організовані під 

керівництвом Л. М. Кордонської за участю вихованців ЦДЮТ, відбулися при 

активній участі більшості колективів закладу .  

Система роботи спрямована на встановлення різних рівнів комунікації з 

організаціями-партнерами координується через програму «Партнери».  

Вагому роль у формуванні образу європейської України у свідомості дітей 

та підлітків грають євроклуби, учасники яких стають носіями європейської 

культури у своїх громадах. Євроклуби Кіровоградщини об’єднані в Асамблею, 

яка діє на базі нашого закладу. Саме у євроклубах діти вивчають європейські 

цінності, такі як верховенство права, демократія, толерантність, гендерна 

рівність тощо та популяризують їх у своїх громадах шляхом реалізації проєктів, 

формують образ європейського майбутнього України. В цьому навчальному році 

нашому закладу вдалося не тільки повернути у сферу свого впливу більшу 

частину євроклубів області, але й вивести цей напрям роботи на всеукраїнський 

рівень завдяки фестивалю «Єврофест 2021». Нова модель фестивалю, в якій 

поєдналися учасники конкурсів гуманітарного, художньо-естетичного, 

технічного напрямків, дала можливість приєднатися до фестивальних заходів 

дітям з усіх областей України.  

Одним з основних завдань Кіровоградського обласного центру дитячої та 

юнацької творчості є формування у вихованців національно-родинних цінностей 

через глибоке пізнання традиційної української культури. Організація роботи 

над вирішенням цих завдань відбувалася у рамках програми «Оберіг». 

Центром діяльності з реалізації мети та завдань програми був відділ 

народних мистецтв. Протягом навчального року у гуртках відділу проводилося 

вивчення української ментальності, історії, культури, основ народної педагогіки, 

традицій та звичаїв українського народу. 

В грудні 2020 року відбувся святковий передноворічний мистецький захід 

"Новорічна фантазія", який вже традиційно п'ятий рік поспіль перетворює 

приміщення Кіровоградської обласної державної адміністрації в казковий арт-

простір. Яскрава, креативна масштабна виставка-експозиція – це результат 

творчих досягнень та таланту, відображеного у творчих роботах вихованців та 

педагогів колективів відділу народних мистецтв Кіровоградського обласного 

центру дитячої та юнацької творчості. Новорічні фотозони, інсталяції, арт-

колекції в різноманітних техніках, серія тематичних робіт з образотворчого 

мистецтва, об'ємні ляльки, та колекції ялинкових прикрас – все це виготовили 

зовсім юні, але вже досвідчені й визнані майстри, які є переможцями й 

володарями гран-прі численних всеукраїнських, міжнародних конкурсів та 

фестивалів.  

Цю масштабну виставку-експозицію створили вихованці гуртків 

декоративно-прикладного, образотворчого напряму, а саме: 

Народний художній колектив України студія образотворчого мистецтва 

«Соняшник» (керівник Гончаренко Ірина Володимирівна);  
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Народний художній колектив України студія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва “Писанка” (керівник Відмінник освіти 

України Стороженко Світлана Василівна); 

гурток “Ліплення та розпис”, "Ляльки" (керівник Приходько Христина 

Анатоліївна); 

арт-студія "Карусель" (керівник Правда Наталія Іванівна); 

гурток "Валяння з вовни" (керівник Петріщева Світлана Георгіївна); 

арт-студія "Колаж" (керівник Гончаренко Ірина Володимирівна). 

В березні відбулася виставка до Міжнародного дня жінок, де були 

представлені роботи юних художників відділу народних мистецтв 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості.  

Також у березні 2021 року завершився Всеукраїнський мистецький конкурс 

"Жінок оспівую красу". Наш заклад на конкурсі представили вихованки 

колективів відділу народних мистецтв Кіровоградського обласного центру 

дитячої та юнацької творчості та здобули 5 призових місць. 

У квітні, в рамках XXVІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченому Всесвітньому Дню Землі, була проведена дистанційна 

екскурсія до творчої лабораторії художника, викладача графіки і ліногравюри 

Народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва "Соняшник" 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості 

Хвороста А. В. 

В травні для Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи 

"Єврофест - 2021" педагогами відділу було підготовлено 5 майстер-класів:  

- викладача Світлани Гноєвої «Розквітає соняшник»; 

- керівника студії Ірини Гончаренко "Кепі для подорожі"; 

- Наталії Правди, керівника етномайстерні "Лагода": "Голуб 

миру", "Райдужні листівки", "Зірочки"; 

- "Акварельна листівка" Світлани Петріщевої, керівника гуртків 

"Валяння з вовни”, “Квілінг"; 

- майстер-класи "Петріківська птаха" та "Весна у Парижі" від 

Світлани Стороженко, Відмінника освіти України, керівника Народного 

художнього колективу студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва "Писанка".  

У складних умовах в цьому навчальному році проходила робота з реалізації 

програми «Гармонія». Закладові вдалося в очному форматі провести 

колективно лише 2 великих заходи – святкування Дня позашкілля та 

Міжнародного Дня захисту дітей, в яких взяли участь усі художні колективи 

ЦДЮТ та гуртки образотворчого та декоративно-прикладного профілів. 

Ансамбль «Росинка»(керівник Галина Чайковська) в період послаблення 

карантинних обмежень мав 3 виступи у різних концертах в обласній філармонії. 

В той же час  керівники  художніх колективів  знаходили безліч всеукраїнських 

фестивалів формату онлайн і  здобували в них  перемоги. Багато колективів 

використовували у відеороликах технологію «хромакей», завдяки якій 

покращилися фони, на яких проводилися зйомки. 
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Протягом 2020-2021 року вихованці ЦДЮТ взяли участь у 84 заходах 

різного рівня. З них у міжнародних конкурсах – 45, всеукраїнських – 28, 

обласних – 4. В інших мистецьких проєктах та художніх конкурсах – 7. 

 

 Участь вихованців Кіровоградського обласного ЦДЮТ  

у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях 2020-2021 навчального року 

 
Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» ІІІ вікова 

категорія 

Міжнародний фестиваль 

пісні і танцю 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

ІІ місце Серпень 2020 р 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» І вікова 

категорія 

Міжнародний фестиваль 

пісні і танцю 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

І місце Серпень 2020 р 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» ІІ вікова 

категорія 

Міжнародний фестиваль 

пісні і танцю 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

І місце Серпень 2020 р 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» ІІ вікова 

категорія 

Міжнародний фестиваль 

пісні і танцю 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

І місце Серпень 2020 р 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» Змішана вікова 

категорія 

Міжнародний фестиваль 

пісні і танцю 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

І місце Серпень 2020 р 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» вікова 

категорія – Дорослі 18+ 

Міжнародний фестиваль 

пісні і танцю 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

І місце Серпень 2020 р. 

Вересень 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж». Куцин О. 

Дистанційний 

Всеукраїнський конкурс 

читців «SAMOCVITY – 

Кольорові слова» 

Гран-прі Вересень 2020р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж». Савенко В. 

Дистанційний 

Всеукраїнський конкурс 

читців «SAMOCVITY – 

Кольорові слова» 

Гран-прі Вересень 2020р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж» Григорьєва П. 

Дистанційний 

Всеукраїнський конкурс 

читців «SAMOCVITY - 

Кольорові слова» 

І місце Вересень 2020р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж» Столярчук П. 

Дистанційний 

Всеукраїнський конкурс 

читців «SAMOCVITY – 

Кольорові слова» 

І місце Вересень 2020р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

Дистанційний 

Всеукраїнський конкурс 

ІІ місце Вересень 2020р. 
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молодіжного клубу 

«Імідж» Юкіш М. 

читців «SAMOCVITY – 

Кольорові слова» 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна» 

Проект «Позашкілля 

заради майбутнього» у 

рамках Міжнародної 

акції «Світ позашкілля»  

Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти 

Переможе

ць 

проекту  

25 вересня 2020р. 

м. Київ 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна 

Проект «Історія 

позашкільної освіти 

1991-2020» у рамках 

Міжнародної акції «Світ 

позашкілля» 

Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти 

Переможе

ць 

проекту 

25 вересня 2020р. 

м. Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес». ансамбль 

Конкурс відеокліпів 

«Кольорові сюжети» 

І місце 18-20 вересня 2020р. 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес». Томаз 

Варавара 

Конкурс відеокліпів 

«Кольорові сюжети» 

І місце 18-20 вересня 2020р. 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Мистецький проект 

«Відкриваємо нові 

таланти» 

Номінація «Театральне 

мистецтво» 

І місце м. Кропивницький 

жовтень 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Мистецький проект 

«Відкриваємо нові 

таланти» 

Номінація «аніматор-

шоу» 

І місце м. Кропивницький 

жовтень 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж» 

Григор'єва Поліна 

Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-

конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства- Гра» 

ІІІ місце Жовтень 2020 р.  

м. Київ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж» Ступак Ганна 

Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-

конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства- Гра» 

ІІІ місце Жовтень 2020 р.  

м. Київ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж» 

Токарєва Катерина 

Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-

конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства- Гра» 

ІІ місце Жовтень 2020 р.  

м. Київ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж»  Григор'єва П., 

Ступак Г., Токарєва К. 

Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-

конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства- Гра» 

І місце Жовтень 2020 р.  

м. Київ 
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Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-

конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства- Гра» 

ІІІ місце м. Запоріжжя 

листопад 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес». Ансамбль 

молодша група  

Міжнародний фестиваль-

конкурс мистецтв «UKR 

WEST ART FEST» 

І місце Листопад 2020 р.  

м.Трускавець  

 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес» 

молодша група  

Всеукраїнський конкурс-

фестиваль «Український 

ART клондайк»  

ІІ місце 15 листопада 2020р. 

м. Івано-Франківськ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» дует Круніч К. 

Мироненко О. 

Всеукраїнський 

вокальний конкурс «Ти 

супер зірка» 

І місце Листопад 2020р. 

м. Прилуки 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Тиха В. 

Міжнародний 

дистанційний фестиваль-

конкурс «Самоцвіти-

оnline» 

І місце Листопад 2020р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж»  середня вікова 

Міжнародний 

дистанційний фестиваль-

конкурс Samocvity- Land 

of endless possibilities 

І місце Листопад 2020р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж»  середня вікова 

Обласний  відбіркового 

етапу Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-

конкурсу закладів  

позашкільної освіти 

України «Територія 

творчості» у 

дистанційному форматі 

(заочно) 

І місце Листопад 2020 р. 

м.Кропивницький 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна» 

Обласний  відбіркового 

етапу Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-

конкурсу закладів  

позашкільної освіти 

України «Територія 

творчості» у 

дистанційному форматі 

(заочно) 

І місце Листопад 2020р. 

м.Кропивницький 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Старша група 

V Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

вокально-хорового 

мистецтва ім. 

В. Ярецького 

ІІ місце 5-6 грудня 2020 р. 

м. Хмельницький 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Тиха В. 

Всеукраїнський 

дистанційний конкурс 

«Зірки та зіроньки» 

І місце Осінь 2020р. 

м. Київ 
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Народний художній 

колектив оркест народних 

інструментів  «Орія»  

Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

мистецтв «На крилах 

натхнення» 

І місце 28-29 листопада 

2020р.  

м. Одеса 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Томаз В. 

Міжнародний онлайн 

конкурс «The Song» 

І місце 18 грудня 2020 р. 

Італія 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Каплунов Д. 

Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

дитячого, юнацького та 

молодіжного мистецтва з 

міжнародною участю 

«New Years Splash Fest» 

І  місце Грудень 2020 р. 

Умань 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна» 

Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-

конкурсу закладів  

позашкільної освіти 

України «Територія 

творчості» 

Диплом 

учасника 

5 грудня, м.Київ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу 

«Імідж»  середня вікова 

Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-

конкурсу закладів  

позашкільної освіти 

України «Територія 

творчості» 

Диплом 

учасника 

5 грудня, м.Київ 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» Народний 

танець 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

І місце  20.11.2020 р. 

м. Київ 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» Сучасний  

танець 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

І місце 20.11.2020 р. 

м. Київ 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» сучасний танець 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

ІІ місце 20.11.2020 р. 

м. Київ 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» Народний 

танець 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

І місце 20.11.2020 р. 

м. Київ 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» Сучасний 

танець 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

І місце 20.11.2020 р. 

м. Київ 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» Народний 

танець 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

ІІ місце 20.11.2020 р. 

м. Київ 

Гурток «Валяння з вовни» 

Ярошенко Іванна 

Всеукраїнському 

дистанційному конкурсі 

образотворчого та 

І місце Листопад 2020 р. 
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декоративно-

прикладного мистецтва 

«Битва жанрів» ART 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» тріо 

Міжнародному 

фестивалі "V 

Іnternational Festival Art 

Competetion" 

І місце Грудень 2020р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Мироненко 

Ольга 

Міжнародному 

фестивалі "V 

Іnternational Festival Art 

Competetion" 

І місце Грудень 2020р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Томаз 

Варавара 

Міжнародному 

фестивалі "V 

Іnternational Festival Art 

Competetion" 

І місце Грудень 2020р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Орлович Єва 

Міжнародному 

фестивалі "V 

Іnternational Festival Art 

Competetion" 

І місце Грудень 2020р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Тиха Вероніка 

Міжнародному 

фестивалі "V 

Іnternational Festival Art 

Competetion" 

І місце Грудень 2020р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна» 

Відкритого 

дистанційного 

фестивалю-конкурсу 

інструментальної музики 

"Зимова фантазія" 

Гран-прі 25.12 2020 р, Волинь 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Крунич 

Кристіна 

Дистанційний 

Всеукраїнський 

багатожанровий 

фестиваль дитячої та 

юнацької творчості 

«Формат UA» 

І місце Грудень 2020 р. 

м. Слов'янськ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Тиха Вероніка 

конкурс "International 

festival of talents" від 

організаторів ВГО 

"Обдаровані діти України " 

І місце Грудень 2020 р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Томаз Варвара 

конкурс "International 

festival of talents" від 

організаторів ВГО 

"Обдаровані діти України " 

І місце Грудень 2020р., 

м.Київ 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Старша группа 

Відкритий конкурс імені 

Надії Марченко 

І місце Грудень 2020р., 

Велика Богачка, 

Полтавська область 

Народного художнього 

колективу України 

Оркестр народних 

інструментів «Орія» 

Acoustic trio 

ІІ Всеукраїнський онлайн 

конкурс «La CvArt-

Classical Guitar 

Competition» 

ІІІ 

місце 

м. Львів 
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Народний художній 

колектив студії 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва «Соняшник» 

Міжнародний конкурс 

юних художників 

«Люблю Польшу» 

Диплом ІІ 

місце 

Польща, 

2020 р. 

Гурток «Валяння з вовни 

Літвінова В. 

Художній конкурс 

«Молодіжна палітра-

2020» імені Леоніда 

Бондаря 

Подяка м. Кропивницький, 

жовтень, 2020  

Народна художній 

колектив студія 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник» Шкатула К. 

Художній конкурс 

«Молодіжна палітра-

2020» імені Леоніда 

Бондаря 

Диплом ІІ 

ступеня 

м. Кропивницький, 

жовтень, 2020 

2021 рік 
Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Всеукраїнський 

дистанційний Різдвянний 

фестиваль дитячої та 

юнацької творчості 

«Зимовий сонцеворот» 

7 перших 

місць 

Січень, м.Харків 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Томаз Варвара 

Міжнародному конкурсі 

"Christmas Stars" 

І місце Січень 2021р. 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Орлович Єва 

Міжнародному конкурсі 

"Christmas Stars" 

І місце Січень 2021р. 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» 

Всеукраїнська акція-

флешмоб «Різдвяні 

канікули» 

Диплом 

учасника 

Січень 2021р. 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна» 

Всеукраїнська акція-

флешмоб «Різдвяні 

канікули» 

Диплом 

учасника 

Січень 2021р 

 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

І місце Лютий 2021р. 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" М'якота Марія 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

ІІ місце Лютий 2021р. 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Савенко 

Всеволод 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

І місце Лютий 2021р. 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

ІІІ місце Лютий 2021р. 
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"Імідж"  Григор'єва 

Поліна 

Студія художнього слова 

"Юність"  Тодосієв 

Олексій 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

І місце Лютий 2021р. 

Студія художнього слова 

"Юність"  Чумак 

Олександр 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

ІІІ місце Лютий 2021р. 

Народний художній 

колектив України студії 

вокального мистецтва 

"Антарес" старша группа  

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

ІІ місце Лютий 2021р. 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

ІІ місце Лютий 2021р. 

Гурток "Валяння з 

вовни"  Кашнікова А. 

 

VI Всеукраїнський 

фестиваль декоративно -

ужиткового мистецтва 

«Великоднє сяйво» 

І місце м. Київ, Березень 

2021 

 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» 

Міжнародному 

фестивалі-конкурсі  

"Пісенна і Танцювальна 

Хортиця -2021" 

2 Гран-прі Березень 

м. Запоріжжя 

 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

Третій музичний онлайн 

фестиваль "La CvArt 

music festival – 

SHEVSHENKO FEST" 

Диплом 

учасника 

Березень 2021р. 

м. Львів 

Студія художнього слова 

“Юність” 

Поліна Кочуг 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу "На 

струнах Кобзаревої душі 

2021" 

І місце Березень 2021р.  

м. Нова Каховка 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» 

Міжнародний фестиваль-

конкурс талантіві Talant 

Fest 

4 Гран-прі 27 лютого 2021р. 

м. Харків 

Студія художнього слова 

“Юність” 

Ельвіра Шпильова 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

І місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Студія художнього слова 

“Юність” 

Дмитро Сліпченко & Артем 

Юхименко " 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

І місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Студія художнього слова 

“Юність” 

Денис Д'яченко 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" середня група 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

І місце Березень 2021р  

м. Херсон 
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Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Поліна Лябіхова 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

І місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Росава 

Ярошевська 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Ірина 

Константінова 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Тимофій Лещенко 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Маргарита Юкіш 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж Ганна Стефашкіна 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Марина Ахрамєєва 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Софія Олексієнко 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Олександр Куцин 

Всеукраїнський конкурс 

театрального мистецтва 

"Мельпоменочка" 

ІІІ місце Березень 2021р  

м. Херсон 

Народного художнього 

колективу України 

Оркестр народних 

інструментів «Орія» 

Міжнародному 

фестивалі-конкурсі 

"International travel music 

fest" 

Гран-прі м.Харків  

12 лютого 

Народний художній 

колектив України студії 

вокального мистецтва 

"Антарес" Каплунов 

Денис 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу 

дитячого, юнацького та 

молодіжного мистецтва з 

міжнародною участю 

"Зіркова зима" 

І місце м. Умань 

лютий 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу 

хореографічних творів 

народної хореографії 

"НОВІ ПОСТАНОВКИ"! 

І місце м. Київ 
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Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» 

Міжнародний 

дистанційний фестиваль- 

конкурс "Харків Talant 

Fest-2021", 

4 Гран-прі м. Харків 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

Міжнародному 

Дистанційному 

багатожанровому 

фестивалі-конкурсі 

«Водограй»  

І місце м. Мелітополь 

лютий 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

солістка Круніч К. 

Всеукраїнському 

дистанційному 

багатожанровому 

конкурсі «БИТВА 

ЖАНРІВ ІІ» 

І місце  

Гурток «Валяння з вовни» 

Шандра Дар'я 

Міжнародному 

фестивалі-конкурсі 

мистецтв "SOLOVIOV 

ART VI" 

І місце м.Київ 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" 

Міжнародного 

фестивалю "Talents of 

21century" 

ІІ місце м.Варна (Болгарія)  

Гурток «Валяння з вовни» 

Шандра Дар'я 

Всеукраїнський 

мистецький конкурс 

"Жінок оспівую красу" 

І місце м.Херсон 

Гурток «Валяння з вовни» 

Мілена Березовська 

Всеукраїнський 

мистецький конкурс 

"Жінок оспівую красу" 

І місце м.Херсон 

Гурток «Валяння з вовни» 

Іванна Ярошенко 

Всеукраїнський 

мистецький конкурс 

"Жінок оспівую красу" 

І місце м.Херсон 

Народного художнього 

колективу України студії 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник», Софія 

Кубрак 

Всеукраїнський 

мистецький конкурс 

"Жінок оспівую красу" 

ІІ місце м.Херсон 

Народного художнього 

колективу України студії 

образотворчого мистецтва 

"Соняшник", Олена Пісна 

Всеукраїнський 

мистецький конкурс 

"Жінок оспівую красу" 

І місце м.Херсон 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

Міжнародного 

фестивалю "Talents of 

21century" 

І місце м.Варна (Болгарія)  

 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Міжнародного 

фестивалю "Talents of 

21century" 

І місце м.Варна (Болгарія)  

Народний художній 

колектив України 

ансамбль бандуристів 

«Орія» 

Мiжнародному 

багатожанровому 

дистанцiйному 

фестивалi-конкурсi 

"Зiрковий драйв" 

І місце м. Запоріжжя  

березень 
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Народний художній 

колектив України 

оркестру народних 

інструментів "Орія" 

Семенюк О. Даниленко 

А., Озерна М. 

Всеукраїнський 

Фестиваль мистецтв 

"Soul of Music" 

 

ІІ місце м.Одеса 

10-17 березня 

 

Студія художнього слова 

"Юність"  Поліна Кочуг 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу "На 

струнах Кобзаревої душі 

2021" у номінації 

"Художнє читання" 

І місце м. Нова Каховка 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" Полудень 

Ольга 

Х Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

"Весняна феєрія" 

І місце м. Дніпро 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Каплунов 

Денис 

VII Дистанційному 

Міжнародному 

Багатожанровому 

фестивалі-конкурсі 

"Samocvity - On Line" 

І місце м. Львів 

Народного художний 

колектив України студії 

образотворчого мистецтва 

"Соняшник", Вероніку 

Сербіну 

Конкурс International 

festival of talents "World 

Stars 2021" 

ІІ місце Сполучені Штати 

Америки,  Лос-

Анджелес 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

третій музичний онлайн 

фестиваль "La CvArt 

music festival – 

SHEVSHENKO FEST" 

За 

участь 

 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" 

Всеукраїнський 

вокальний (онлайн) 

конкурс "Незабутня 

Квітка Цісик" 

І місце  Квітень 2021р. 

м.Львів 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік»  

IV міжнародний 

фестиваль-конкурс 

талантів «Твоя мрія» 

І місце м. Кропивницький  

Народний художній 

колектив України 

ансамбль бандуристів 

«Орія» 

Міжнародний фестиваль-

конкурс «Славянский 

венец» 

ІІ місце 15 березня 2021р. 

Болгарія 

Народний художній 

колектив України 

ансамбль бандуристів 

«Орія» 

Міжнародний фестиваль-

конкурс «Славянский 

венец» 

І місце 15 березня 2021р. 

Болгарія 

Народний художній 

колектив України 

ансамбль бандуристів 

«Орія» 

ІІІ Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

«Співограй» 

І місце 17-18 березня 

2021р. 

Кропивницький 

Народний художній 

колектив України 

ансамбль бандуристів 

«Орія» 

«VI International festival 

competion of Folk Art 

Floyara» 

  

ІІ місце 12-14 березня, 

м. Одеса 
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Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" Полудень 

Ольга 

Всеукраїнський 

вокальний (онлайн) 

конкурс "Незабутня 

Квітка Цісик" 

ІІ місце Квітень 2021р. 

м.Львів 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Каплунов 

Денис Мироненко Л., 

Круніч К. 

Всеукраїнського 

вокального онлайн - 

проєкту "Сонце ЗА music 

time" 

ІІІ місце Квітень 2021р. 

м. Київ 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" Полудень 

Ольга 

Всеукраїнському дитячо-

юнацькому конкурсі 

мистецтв "Пісня над 

Бугом". 

ІІІ місце Квітень 2021р. 

м. Хмельницький 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Дороганич С. 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

І Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

учнівської та студентської 

творчості "Змагаймось за 

нове життя" 

І місце м. Полтава 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" Дем'яненко А. 

І Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

учнівської та студентської 

творчості "Змагаймось за 

нове життя" 

ІІ місце м. Полтава 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" Самсонова 

І Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

учнівської та студентської 

творчості "Змагаймось за 

нове життя" 

ІІ місце м. Полтава 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс 

ігромайстрів та дитячих 

ігрових програм «Fun 

Fest» «Гра скликає друзів» 

номінація  «Онлайн-гра» 

І місце м. Київ 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс 

ігромайстрів та дитячих 

ігрових програм «Fun 

Fest» «Гра скликає 

друзів» номінація  

«Онлайн-гра» команда 

ІІІ місце м. Київ 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" Бакликова Н. 

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс 

ігромайстрів та дитячих 

ігрових програм «Fun 

Fest» «Гра скликає 

друзів» номінація  

«Онлайн-гра» соло 

І місце м. Київ 



23 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Назаренко Я. 

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс 

ігромайстрів та дитячих 

ігрових програм «Fun 

Fest» «Гра скликає 

друзів» номінація  

«Онлайн-гра» соло 

Диплом за 

участь 

м. Київ 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Назаренко Я., 

Пояркова К, Єфімову С. 

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс 

ігромайстрів та дитячих 

ігрових програм «Fun 

Fest» «Гра скликає 

друзів» номінація  

«Онлайн-гра» соло 

ІІ місце м. Київ 

Народного художнього 

колективу України шоу-

театру молодіжного клубу 

"Імідж" Басиста К. 

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс 

ігромайстрів та дитячих 

ігрових програм «Fun 

Fest» «Гра скликає 

друзів» номінація  

«Онлайн-гра» соло 

Диплом за 

участь 

м. Київ 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія"  ІІ вікова 

Всеукраїнському дитячо-

юнацькому конкурсі 

мистецтв "Пісня над 

Бугом". 

ІІІ місце Квітень 2021р. 

м.Хмельницький 

Студія художнього слова 

"Юність"  Поліна Кочуг 

ХІІІ Всеукраїнський ̆

конкурс читців імені 

видатного українського 

письменника-гумориста 

Остапа Вишні. 

Дипломан

т 

Квітень 2021р. 

м. Суми 

Студія художнього слова 

"Юність" Олександр 

Чумак. 

ХІІІ Всеукраїнський 

конкурс читців імені 

видатного українського 

письменника-гумориста 

Остапа Вишні. 

Дипломан

т 

Квітень 2021р. 

м. Суми 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" Губенко М. 

IV Всеукраїнському 

фестивалі- конкурсі 

мистецтв "More 

Emotions. Весняне 

натхнення 2021" 

І місце Травень 2021 

м.Кам'янець- 

Подільський 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" Губенко М. 

Ірина Самсонова 

Всеукраїнський 

багатожанровий 

дистанційний  

конкурс-фестиваль "Весь 

світ у долонях матері" 

 

І місце Травень 2021р. 

м. Нова Каховка 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Міжнародна дитяча 

асамблея «Права дитини. 

Життя дітей під час 

пандемії 

Диплом 

Лауреата 

квітень 2021р. 

Туреччина 
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Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Міжнародний фестиваль 

«Наурыз достарын 

шакырады» 

Диплом 

Лауреата 

квітень 2021р. 

Казахстан 

Народний художній 

колектив студія 

вокального мистецтва 

«Антарес» Аврахова Я. 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" Полудень 

Ольга 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

І місце  15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" старша група 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

І місце  15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

І місце  15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

І місце  15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

хореограф 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» (молодша 

вікова) 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» (Євро-

перфоменс) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» (старша вікова) 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» (Євро-

перфоменс) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» (змішана вікова) 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» (змішана вікова) 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» ( Євро-

перфоменс ) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

молодша вікова 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 
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Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

молодша вікова 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

середня вікова 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

середня вікова 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

середня вікова 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

середня вікова 

Обласний етап 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній  

колектив хореографічний 

ансамбль «Час пік» 

(змішана вікова) 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній  

хореографічний ансамбль 

«Час пік» (молодша 

вікова) 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» (Євро-

перфоменс) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

хореограф 

хореографічний ансамбль 

«Час пік» (старша вікова) 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» (Євро-

перфоменс) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

молодша вікова 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

молодша вікова 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

ІІ місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

середня вікова 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

середня вікова 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

ІІ місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 



26 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

старша вікова 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

І місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

старша вікова 

Всеукраїнський творчий 

фестиваль до дня Європи 

«Єврофест 2021» 

(Етнічна хореографія) 

ІІ місце 15-17 травня 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив оркестр 

народних інструментів  

«Орія»  

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" молодша група 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" Полудень 

Ольга 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Креатив студія 

«Карусель» Панченко А. 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив, студія 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник»  Давидкіна Д. 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль “Час Пік”, 

перша вікова категорія 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль “Час Пік”, третя 

вікова категорія 

 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив хореографічній 

ансамбль "Росинка",  

третя вікова категорія 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 
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Студія художнього слова 

«Юність» третя вікова 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран-прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Гурток «Валяння з вовни» 

Константинова Д. 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

І місце Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народного художнього 

колективу, студія 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник»  Гурток 

«Графіка лінографія» 

Пісна О. 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

І місце Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив студія сучасної 

естрадної дитячої пісні 

«Вікторію» Хорошайлова 

К. (перша вікова) 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

І місце Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

Студія художнього слова 

"Юність"  Сліпченко Д. 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

І місце Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

"Графіка" Народного 

художнього колективу 

студії образотворчого 

мистецтва «Соняшник» 

Галицький Д. 

Художній конкурс імені 

Леоніда Бондаря 

"Молодіжна палітра 

2021" 
 

І місце Червень  

м. Кропивницький 

"Графіка" Народного 

художнього колективу 

студії образотворчого 

мистецтва «Соняшник» 

Пісна О. 

Художній конкурс імені 

Леоніда Бондаря 

"Молодіжна палітра 

2021" 
 

Диплом 

Лауреата 

Червень  

м. Кропивницький 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" Полудень 

Ольга 

Всеукраїнський конкурс 

"Струни Поділля" 

І місце Червень 

м. Вінниця 

Народний художний 

колектив студії сучасної 

естрадної дитячої пісні 

"Вікторія" старша група 

ХVІІ міжміський онлайн 

фестиваль-конкурс 

естрадної пісні 

"Пісенний Дивосвіт" 

Гран прі травень  

м. Білгород-

Дністровський 

Народний художній 

колектив оркестр 

народних інструментів  

«Орія» 

ІI Міжнародному 

Інтернет-конкурс 

інструментального 

мистецтва "Musical 

Power 2021" 

І місце 20-24 травня 

м. Одеса 
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Народний художній 

колектив оркестр 

народних інструментів  

«Орія» 

VI Всеукраїнський 

конкурс юних 

музикантів «Франкове 

підгір’я»  

Гран прі Травень  

м. Дрогобич 

Львівська область 

Народний художній 

колектив оркестр 

народних інструментів  

«Орія» Дон Д. 

ІІ Всеукраїнському 

фестивалі мистецтв "Soul 

of music", 

І місце 17-22 травня 

м. Одеса 

Гурток «Валяння з вовни» 

Ярошенко І. 

Всеукраїнському 

відкритому конкурсі 

декоративно-

прикладного мистецтва 

"Кошик весняного 

зайця" 

І місце Травень 

м. Київ 

Гурток «Валяння з вовни»  

Березовська М. 

Всеукраїнському 

відкритому конкурсі 

декоративно-

прикладного мистецтва 

"Кошик весняного 

зайця" 

ІІ місце Травень 

м. Київ 

Гурток «Валяння з вовни»  

Шандра Д. 

Всеукраїнському 

відкритому конкурсі 

декоративно-

прикладного мистецтва 

"Кошик весняного 

зайця" 

ІІІ місце Травень 

м. Київ 

Гурток «Валяння з вовни» 

Храпоченко А. 

Всеукраїнський конкурс 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного мистецтва 

"Битва жанрів" АRT 

І місце Травень 

м. Київ 

Гурток «Валяння з вовни» 

Дар'я Константинова 

Всеукраїнський конкурс 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного мистецтва 

"Битва жанрів" АRT 

І місце Травень 

м. Київ 

Гурток «Валяння з вовни»  

Кашнікова А. 

VI Всеукраїнський 

фестиваль декоративно-

ужиткового мистецтва 

"Великоднє сяйво" 

ІІ місце Чернігівська 

область 

червень 

Гурток «Валяння з вовни» 

Константинова Д. 

Художньому конкурсі 

імені Леоніда Бондаря 

"Молодіжна палітра-

2021" 

ІІІ місце Травень 

м. Кропивницький 

Народний художній 

колектив України 

оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

духових оркестрів 

«Армія дітям»  

Диплом 

учасника 

01.06. 

м. Київ 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

Гран прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 
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дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячої та 

юнацької творчості 

«Торонто 2021» 

І місце Квітень 2021 р. 

Гурток "Валяння з 

вовни" 

Іванна Ярошенко 

Мілена Березовська 

Дар'я Шандра 

Відкритий конкурс 

декоративно-

прикладного мистецтва 

«Кошик весняного 

зайця» 

 

І місце 

  ІІ місце  

 ІІІ місце 

Квітень 2021  

м. Київ 

 

 

Гурток "Валяння з 

вовни" Константінова Д. 

 

Обласний етап 

Всеукраїнська виставка-

конкурс декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій край»  

ІІ місце м. Кропивницький, 

Травень, 2021 

Народний художній 

колектив студії 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва «Писанка» 

Ганчин В. 

Обласний етап 

Всеукраїнська виставка-

конкурс декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій край»  

І місце 

 

 

 

 

м. Кропивницький, 

Травень, 2021 

Народна художній 

колектив студія 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник»  

Златопольська М. 

Давидкіна Д. 

Обласний етап 

Всеукраїнська виставка-

конкурс декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій край» 

 

 

 

 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

м. Кропивницький, 

Травень, 2021 

Народний художній 

колектив студія 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник», гурток 

«Графіка» 

Давидкіна Д. 

Галицький Д. 

Обласний етап 

Всеукраїнська виставка-

конкурс декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій край» 

 

 

 

 

 

І місце 

ІІ місце 

Травень, 2021 

Кропивницький 

 
За участь у заходах отримали 222 дипломи , в тому числі 27 – Гран Прі, 115 

– 1 місце, 38 – 2 місце, 25 – 3 місце. За участь – 17. 

Протягом 2020/2021 навчального року вихованці закладу взяли участь у 84 

заходах різного рівня.  

 

Кількісний розподіл участі колективів закладу у заходах різного рівня 
 

Заходи Кількість 

Міжнародні конкурси 45 

Всеукраїнські конкурси 28 
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Обласні конкурси 4 

Інше (мистецькі проєкти, художні конкурси 

тощо) 7 

 

За участь у заходах вихованці закладу отримали 222 дипломи різного рівня. 

 
Дипломи Кількість 

Гран-прі 27 

І місце  115 

ІІ місце 38 

ІІІ місце 25 

За участь 17 

 

Протягом навчального року вихованці та педагоги ЦДЮТ брали активну 

участь у різноманітних виховних заходах онлайн і офлайн.  

Створили відеоролики до Міжнародного Дня рідної мови 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка». 

- Народний художній колектив студія сучасної естрадної дитячої пісні 

«Вікторія». 

Створено музичні листівки та онлайн-трансляції на Youtube каналі номерів 

(програми) до Дня Святого Валентина: 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес» ; 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка». 

Створено відеоролик до Дня народження Євгена Маланюка (Круніч Ю.О. 

МК «Імідж»). 

Підготовили відеоролики до Тижня сприяння здоровому способу життя 

та безпеки життєдіяльності «Здоров’я – дорожче золота»: 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка» ; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» ; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік» ; 

- Студія розвитку дитини «Веселка» ; 

- Студія раннього розвитку «Горішок» ; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска» ; 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес» ; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна». 

Створено відеоролик «Бути людиною» до Дня народження Василя 

Симоненка (театр-студія «Маска»). 

Створено музичну листівку та онлайн-трансляцію на Youtube-каналі 

номерів (програми) до Різдва та Нового року: 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес» ; 

- Студія розвитку дитини «Веселка»; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» ; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска» ; 



31 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка». 

Проведено: 

- Челендж Народного художнього колективу театру-студії «Маска» - «Театр 

– храм великих істин» ;  

- Патріотична онлайн акція «Марш Єдності», що відбулася за ініціативи 

Олександра Ніщеменка (Народний художній колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна») за участі семи духових оркестрів України; 

- Проєкт «Я творча особистість» був проведений за ініціативи Інни Валуйко 

серед вихованців Народного театру-студії «Маска»;  

- Зйомка і трансляція святкових новорічних концертів усіх груп Народного 

хореографічного ансамблю «Росинка» та новорічне відео шоу для усіх груп 

молодіжного клубу «Імідж»; 

- Онлайн-показ мюзиклу «Академія юних чарівників» та організація 

конкурсу серед маленьких глядачів (Народний хореографічний ансамбль 

«Росинка»); 

- Презентація творчих проєктів «Музика в кіномистецтві» вихованцями 

театру-студії «Маска»; 

- Створення музичних листівок до Дня Святого Миколая, до Нового року, 

до Дня Святого Валентина (студія вокального мистецтва «Антарес»). 

Проведені випускні вечори в колективах: 

-  Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

-  Народний художній колектив України шоу-театр молодіжного клубу 

«Імідж»; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік». 

Вихованці творчих колективів КОЦДЮТ брали активну участь у  

✓ кастингу та у зйомках спортивної телепередачі «Sport UI» на каналі 

«Вітер»: 
- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Студія художнього слова «Юність»; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

✓ у Всеукраїнській онлайн акції-флешмобі «Святкуймо Різдво разом. 

Об’єднаймо всю Україну»: 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес» ; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна» ; 

✓ в онлайн-події, присвяченій Дню Соборності України «Нам берегти, Тебе, 

Соборну і єдині і нам твою історію творить»: 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес»; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік»; 

- Студія розвитку дитини «Веселка»; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

- Народний художній колектив ансамбль бандуристів «Орія»; 

- Студія художнього слова «Юність»; 
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- Народний художній колектив студія сучасної естрадної дитячої пісні 

«Вікторія»; 

✓ мистецькому онлайн челенджі до Дня народження Т.Г. Шевченка «І 

лине над землею Кобзареве слово»: 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»; 

- Студія художнього слова «Юність»; 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік»; 

- Студія розвитку дитини «Веселка»; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Народний художній колектив ансамбль бандуристів «Орія»; 

✓ мистецькому онлайн марафоні «Леся Українка – поетична квітка 

України»: 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

- Студія художнього слова «Юність»; 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес»; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

✓ В онлайн події на FB до Дня Вишиванки «Вишиванко моя, вишиванко, 

ти – як пісня, у серці моїм» 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»; 

- Студія художнього слова «Юність»; 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес»; 

- Народний художній колектив оркестр народних інструментів «Орія»; 

- Народний художній колектив ансамбль бандуристів «Орія»; 

- Студія розвитку дитини «Веселка»; 

- Студія раннього розвитку «Горішок»; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік»; 

- Народний художній колектив студія сучасної естрадної дитячої пісні 

«Вікторія»; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

✓ У Всеукраїнському челенджі #_вітаю_Ліну_Костенко 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Студія художнього слова «Юність»; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»; 

✓ У події "Поезія - це завжди неповторність..." до Всесвітнього дня поезії» 

(створення відеороликів). 

✓ У святковому челенджі привітань «Найкраща у світі» :  

- Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Росинка»; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік»; 

- Студія розвитку дитини «Веселка»; 
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- Студія раннього розвитку «Горішок». 

✓ У музичному квізі «Європа у чарівних звуках бандури» Всеукраїнського 

творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест 2021» - “Європейська 

інтеграція. Спільне бачення. Спільна дія. Сильніша Україна”: 

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес»;  

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»; 

✓ у пізнавально-інтелектуальному квесті "Поважаємо європейські цінності - 

будуємо сучасну Україну!" в рамках Всеукраїнського творчого 

фестивалю до Дня Європи «Єврофест 2021»:  

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»; 

- Народний художній колектив студія естрадної дитячої пісні «Вікторія»; 

- Народний художній колектив ансамбль сучасної хореографії «Час Пік»; 

✓ у Всеукраїнському фото флешмобі до Дня соборності України та до Дня 

пам’яті та примирення: 

Студія розвитку дитини «Веселка»; 

- Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна»; 

- Народний художній колектив театр-студія «Маска»; 

- Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 

✓ онлайн флешмобі Всеукраїнського конкурсу «Різдвяні канікули»:  

- Народний художній колектив студія вокального мистецтва «Антарес». 

Метою та завданнями програми "Престиж" було зміцнення та покращення 

іміджу Кіровоградського обласного ЦДЮТ як освітнього закладу зі зразковими 

сучасними умовами задля формування базових компетентностей особистості, а 

також інформаційна підтримка партнерських проєктів. 

На виконання завдань програми було здійснено ряд ефективних заходів:  

-  висвітлювання інформації про діяльність Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ на сайті та сторінках закладу в соцмережах, в засобах масової інформації; 

-  оновлення та поповнення архіву публікацій про Кіровоградський 

обласний ЦДЮТ; 

- виготовлення та поширення рекламної продукції закладу (афіші, листівки, 

буклети, брошури та ін.); 

-  надання допомоги вихованцям та педагогам Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ з пошуку необхідної інформації серед періодичних видань, фахової 

літератури та у мережі Інтернет; 

- створено каталог публікацій про участь колективів у фестивалях та 

тематичних концертах. 

Протягом року заклад налагодив постійну співпрацю з міськими 

друкованими та електронними виданнями. 

Завдяки цьому відбувалося й активне співробітництво з обласним та 

місцевим телебаченням, інформаційними сайтами. Педагоги закладу та їх 

вихованці давали інтерв'ю та знімались у сюжетах каналів  "UA: 

Кропивницький", "TTV", "Вітер". Заходи, які відбувалися в Кіровоградському 

обласному ЦДЮТ, регулярно висвітлювалися у  електронних та друкованих ЗМІ: 

"DOZOR", "Прожектор", "Златопіль", "Трибуна", "CBN", "Утренний город", 



34 

"Медіапортал Акула", "0522", "FotoInform", "ПульS", "Вечірня газета" та на 

телеканалах "UA: Кропивницький", "TTV", "Вітер". 

Впродовж року поповнився архів електронних, друкованих публікацій про 

обласний ЦДЮТ. 

Систематично подавалися прес-анонси у місцеві та обласні ЗМІ та 

друковані видання та писалися прес-релізи масових заходів, організатором яких 

є Кіровоградський обласний ЦДЮТ. 

Протягом року розміщувалися статті, висвітлювалися досягнення  

вихованців ЦДЮТ, педагогів та батьків у міських, обласних, всеукраїнських 

друкованих виданнях на сайті, сторінках та групах Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ у соціальних мережах та на сайтах партнерів закладу. 

На сторінках закладу у соціальних мережах розміщувалися привітання 

партнерів Кіровоградського обласного ЦДЮТ з державними та професійними 

святами. 

Впродовж року здійснювався зворотний зв’язок за запитами у соціальних 

мережах. 

За останній рік збільшилася аудиторія підписників сторінок обласного 

ЦДЮТ у соцмережах (Фейсбук, Інстаграм), Youtube-каналу; запущено 

оновлений Телеграм-канал закладу з чат-ботом. Збільшилось охоплення 

аудиторії дописами наших сторінок. Так, охоплення аудиторії у Фейсбуці, під 

час події Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, 

присвяченого Всесвітнього Дня Землі на тему "Здоров'я людства - 

відповідальність кожного" склало понад 40 тисяч осіб. 

Подія також висвітлювалася у 8 електронних ЗМІ та в телевізійних 

програмах каналу ТТV та каналу "Вітер". 

Всеукраїнський фестиваль до Дня Європи “Єврофест" - 2021” охопив 

близько 20 тисяч користувачів соцмережі фейсбук. Подію було висвітлено у 8 

електронних ЗМІ, в телевізійних програмах каналу ТТV та на Суспільному 

телебаченні ("UA:Кропивницький"), а також було опубліковано у друкованому 

виданні "Вечірня газета". 

День захисту дітей «Щасливі діти – щаслива Україна» охопив близько 

10 тисяч користувачів Фейсбук. Подію було висвітлено у 4 електронних ЗМІ. 

За останній рік показник індексації сайту пошуковими системами світу 

піднявся у 2,5 рази. Згідно з даними веб-аналітичних сервісів, за навчальний рік 

кількість відвідувачів сайту зросла більш ніж удвічі. Середньомісячна кількість 

унікальних відвідувачів складає 10 тисяч, а переглядів сторінок сайту – 28 тисяч. 

Пошукова система зафіксувала з 01.09.2020 по 01.06.2021 року у 

результатах пошукової видачі понад 70 тисяч показів сторінок офіційного сайту 

обласного ЦДЮТ.  

Вперше за всю історію закладу протягом одного навчального року була 

виготовлена рекордна кількість сертифікатів, дипломів, свідоцтв, банерів та 

різних типів макетів, що пов’язано з багатотисячною участю дітей та підлітків  

України та області  в онлайн/заочних/дистанційних заходах, які організовував 

наш заклад. 



35 

Програма «Дивосвіт у навчальному році 2020-2021 виконувалася в новому 

форматі, зважаючи на те, що, у зв’язку карантинними обмеженнями, масові 

заходи відбулися у форматі онлайн відповідно до санітарних норм, які діяли весь 

навчальний рік. Від того мета, – реалізація основних завдань і принципів 

виховання дітей та підлітків засобами дозвіллєво-масової діяльності, – не 

змінилася, змінилися форми та інструментарій дозвіллєво-масової діяльності. 

Культорганізатори закладу Ільїн Сергій та Коротка Олена забезпечували 

проведення обласних масових заходів, які проводили наш заклад, 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, департамент освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної 

освіти, а також низку всеукраїнських масових заходів в заочному форматі, 

заходів, організованих Міжнародною асоціацією позашкільної освіти, 

Українським Державним центром позашкільної освіти, Міністерством освіти і 

науки України.  

Формуванню у дітей навичок здорового способу життя засобами дозвіллєвої 

діяльності - “Health& Dance” був присвячений марафон на платформі Class Dojo. 

Підготовлено соціальні відеоролики з вихованцями закладу на тему 

«Безпека в інтернеті», « Здоров’я людства – відповідальність кожного». 

Організовано благодійний захід для дітей до Дня Миколая «Янголи Різдва» 

для дітей, переміщених із зони бойових дій, дітей воїнів АТО, та дітей, батьки 

яких загинули в зоні конфлікту. 

Молодіжний клуб «Імідж» вийшов у фінал Всеукраїнського проєкту 

«Адреса дитинства-гра», який планується провести в очному форматі 

м. Запоріжжя. 

Активізувалася рекламна діяльність закладу та популяризація позашкілля 

області та позашкільної освіти загалом через урізноманітнення форм дозвіллєво-

масової роботи. Окрім висвітлення подій обласного ЦДЮТ, позашкілля області, 

започатковано проект «Випускники позашкілля», І фото-фестиваль «З родини 

починається життя…», проведено обласний челендж до міжнародного Дня жінок 

«Найкращій у світі», створена група у соцмережах для висвітлення та 

популяризації роботи позашкілля Кіровоградської області, зокрема напрямку 

організації дозвілля.  

Велася робота зі сприяння розвитку загальних вмінь, навичок вихованців 

позашкілля, необхідних для оволодіння програмним матеріалом через ігрову 

діяльність та змістовне дозвілля в онлайн і офлайн форматі. 

До друку підготовлена збірка сценаріїв ігрових програм «Від вересня до 

вересня», зібрані сценарії заходів, ігрових та шоу-програм до зимових свят тощо. 

Корегувалася поведінка дітей, схильних до правопорушень, через 

активізацію залучення їх до ігрової діяльності. За навчальний рік зібрані 

методичні матеріали з дозвіллєво-масової роботи, в умовах карантинних 

обмежень проведені випускні ранки. Інші дозвіллєві заходи відбулися в 

дистанційному форматі. Розпочалися екскурсії колективів ЦДЮТ у заповідні 

місця Кіровоградської області. 

Важливу роль у формуванні позитивного клімату у педагогічному 

колективі, корекції поведінки дітей, профілактиці негативних проявів у 
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дитячому та підлітковому середовищі грає програма «Психолог» (керівник 

Береславська Оксана Миколаївна). Протягом навчального року психологічна 

служба виконувала основні завдання, визначені даною програмою. 

За минулий рік, робота виконана за всіма напрямами діяльності: 

діагностичним, консультативним, розвивальним, профілактичним, 

просвітницьким та організаційно-методичним. Робота з учасниками освітнього 

процесу проводилася очно й дистанційно.  

Відвідувалися заняття гуртків та проводилися спостереження за процесом 

адаптації дітей першого року навчання. Протягом року здійснювалися 

відвідування занять з метою виявлення особливостей організації освітнього 

процесу у гуртках. За запитами батьків, педагогів проводилося індивідуальне 

діагностування. 

Після проведення діагностики вихованців, проводилася індивідуальна та 

групова розвивальна та корекційна робота, на подолання ознак дезадаптації в 

новому колективі, емоційних розладів, розвиток комунікативних навичок та 

креативного мислення. Діагностичні спостереження, вивчення продуктів творчої 

діяльності мали за мету допомогти вихованцям усвідомити себе, свої сильні 

сторони особистості, потім компенсувати слабкі сторони за рахунок розвитку 

сильних сторін, створити умови мобілізації особистісних ресурсів. В період 

дистанційної роботи онлайн проводились анкетування батьків, вихованців та 

педагогів закладу з метою визначення актуальних станів та завдань для роботи 

психолога, актуальних тем для просвітницької та профілактичної роботи. Також 

проводилося анкетування учасників тематичної Арт-лабораторії та фестивалю 

присвяченому всесвітньому  Дню Землі. 

Консультативною допомогою було забезпечено всіх учасників освітнього 

процесу. За запитами надавалась індивідуальна консультаційна допомога 

вихованцям, педагогам, батькам. Проводились групові консультації для батьків 

на теми за запитами (безконфліктне спілкування з дітьми різного віку, 

попередження булінгу, конфліктів в дитячих колективах). В режимі онлайн 

проводились індивідуальні консультації для батьків з питань взаємодії з дітьми, 

стабілізації особистісних станів. Проводилася розвивальна та профілактична 

робота. Пріоритетними напрямками була спрямованість на усвідомлення 

вихованцями важливості здорового способу життя (ЗСЖ), життя без насильства. 

Превентивна робота відбувалася шляхом залучення вихованців до участі в різних 

проєктах та профілактиці шкідливих звичок, формуванню критичного мислення. 

Залежно від віку вихованців проводилися заняття в ігровій формі, з елементами 

тренінгу, арт-терапії, психологічних ігор. Було організовано за результатами 

діагностики індивідуальну розвивальну та корекційну роботу з вихованцями 

різного віку. 

З метою забезпечення профілактики емоційного вигорання педагогів було 

проведено вебінар «Рефлексія у діяльності педагога». 

Просвітницька діяльність з вихованцями проводилась регулярно. Діти були 

ознайомлені з роботою Національної дитячої гарячої лінії та «гарячої лінії» із 

запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної 

дискримінації. Висвітлювалася тема ЗСЖ та профілактика залежностей, 
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шкідливих звичок. Створювалися умови формування усвідомленого ставлення 

до здорового способу життя та збереження власного здоров'я. Онлайн зустрічі 

були на тему регуляції емоцій, розвитку емоційного інтелекту – уміння 

розпізнавати свої емоції та керувати ними. 

Для співробітників продовжує працювати закрита група «Психологічний 

супровід». Проводилися консультативні бесіди з особистих та робочих питань. 

Просвітницька робота для батьків була представлена на сайті закладу в 

інформаційних пам’ятках та статтях в розділі «Кабінет психолога». На прохання 

батьків, було додатково створено закриту групу в соцмережі Фейсбук 

«Психологічний супровід батьків вихованців Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ». Там розміщувалася більш конкретна інформація з питань, які актуальні 

для батьківської аудиторії. Організаційно-методична робота охоплювала різні 

види діяльності: планування та звітування річне і поточне, організаційно-

методична підготовка психологічного супроводу, обробка результатів 

психодіагностики, підготовка до проведення групових занять, тренінгів, робота 

в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота, підвищення фахового рівня. 

Здійснювався підбір матеріалів з питань інклюзії та інклюзивної освіти. 

Проводилася роз’яснювальна робота з питань організації інклюзивного навчання 

у закладах позашкільної освіти серед вихованців та педагогів. 
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ВСТУП 

 

У 2021–2022 навчальному році педагогічний колектив обласного ЦДЮТ 

має на меті створення оптимальних психолого-педагогічних умов для 

самореалізації та розвитку особистості у закладі та сприяння відповідним 

процесам у закладах позашкільної освіти області. До пріоритетів роботи закладу 

належить також виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

щодо організації освітнього процесу у закладах позашкільної освіти відповідно 

до Законів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту». 

У 2021–2022 навчальному році Комплексна цільова програма обласного 

ЦДЮТ складається з програм: 

«Базис»: 

- виконання державного замовлення щодо надання позашкільної освіти; 

- організація освітньої діяльності в умовах змішаного та онлайн навчання; 

- вивчення форм та методів здійснення освітнього процесу у гуртках, 

напрацювання критеріїв оцінювання результатів; 

- проведення заходів щодо збереження життя та здоров’я вихованців і 

педагогів, охорони праці педагогів в умовах карантинних обмежень  викликаних 

пандемією коронавірусу COVID -19; 

- аналіз, узагальнення матеріалів музею позашкільної освіти; 

- адміністративно-господарська робота; 

- пошук додаткових джерел фінансування. 

«Менеджер»: 

- забезпечення та удосконалення управлінської та організаційної функцій у 

роботі закладу; 

- організаційна підтримка реалізації основних напрямів діяльності закладу. 

«Регіон»: 

- виконання завдань щодо оптимізації зв’язків у роботі з позашкільними 

закладами області; 

- сприяння впровадженню інноваційних форм роботи з використанням 

сучасних технологій у роботу з позашкільними закладами територіальних 

громад; 

- організаційна підтримка та розвиток регіональних освітніх програм, 

організація та координація проведення обласних очно-заочних масових заходів 

художньо-естетичного та гуманітарного напряму.  

«Інновація»: 

- впровадження інноваційних форм та методів роботи в освітню діяльність 

обласного ЦДЮТ з використанням  дистанційних та змішаних форм навчання; 

- організація завершального та початкового етапів експерименту роботи над 

науковою темою закладу; 

- організація роботи з підвищення педагогічної майстерності педагогічних 

кадрів обласного ЦДЮТ та області; 

- атестація педагогічних кадрів; 

- проведення педагогічних конкурсів. 
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«Престиж»: 

- зосередження зусиль адміністрації, педагогів, батьків, дітей та 

громадськості на визначенні найголовніших стратегічних напрямів діяльності 

установи та на розв'язання першочергових проблем; 

- інформаційно-видавнича діяльність; 

- популяризація діяльності закладу через соціальні мережі та сайт закладу; 

- удосконалення роботи ресурсного центру. 

«Громадянин»: 

- розвиток дитячого самоврядування у закладі; 

- організація діяльності обласного парламенту дітей; 

- організація роботи з правового, духовного, морального виховання, 

формування у дітей активної життєвої позиції, толерантності, здатності 

адаптуватися у соціальній, політичній, економічній сферах суспільства;  

- організація роботи щодо виховання патріота закладу, міста, Батьківщини;  

- виховання мовної культури в учасників освітнього процесу у закладі; 

- проведення відкритого Всеукраїнського ХХVІІ фестивалю, присвяченому 

Всесвітньому Дню Землі та ІІ Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня 

Європи «Єврофест 2022».  

«Партнери»: 

- об’єднання інтелектуальних, матеріальних та творчих сил різних 

зацікавлених організацій для вирішення спільних завдань в інтересах дітей 

регіону; 

- підтримка зв’язків з установами та організаціями, які є традиційними 

партнерами закладу; 

- пошук нових партнерів на місцевому, всеукраїнському та міжнародному 

рівнях; 

- розвиток дитячої дипломатії, розробка її сучасного змісту та форм 

діяльності; 

- організація парцитипативного та превентивного виховання, робота 

закладу з соціального захисту гуртківців, організації оздоровлення дітей; 

- знайомство молоді з можливостями отримання освіти у навчальних 

закладах України та країн Європи. 

- ретельне вивчення  можливостей  участі у міжнародних проектах творчих 

колективів ЦДЮТ, враховуючі євроінтеграційні та євроатлантичні  плани 

України та практичного використання безвізу. 

«Гармонія»: 

- організація роботи з обдарованими дітьми з-поміж вихованців обласного 

ЦДЮТ та закладів освіти області;  

- залучення обдарованих дітей закладу та області до участі у всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах;  

- здійснення моніторингу результативності участі творчих колективів 

закладу у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.  

«Дивосвіт»: 

- розвиток нових сучасних форм дитячого та молодіжного дозвілля; 

- організація змістовного дозвілля для дітей закладу та області. 
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- створення нових форм дозвілля для дітей та підлітків  в умовах 

карантинних обмежень. 

«Оберіг»: 

- реалізація концепції національно-родинного виховання в обласному 

ЦДЮТ та закладах позашкільної освіти області;  

- забезпечення вивчення дітьми історичної та культурної спадщини 

українського народу; 

- популяризація українських народних та обрядових свят; 

- підвищення ролі батьків в управлінні закладом; створення системи 

родинного виховання; вдосконалення форм та методів роботи з батьківською 

громадою. 

«Психолог»: 

 - сприяння створенню позитивного психологічного клімату в закладі, 

профілактиці негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

«Безпека»: 

 - створення  системи заходів, спрямованих на формування безпечного 

освітнього середовища усіх учасників освітнього процесу; 

- формування та виховання в учасників освітнього процесу свідомого 

ставлення до власного життя і здоров'я, до питання особистої безпеки, безпеки 

оточуючих та навколишнього середовища;  

- опанування вихованцями життєвих навичок безпечної поведінки в 

повсякденному житті та в разі виникнення надзвичайних ситуацій;  

- навчання учасників освітнього процесу прогнозуванню небезпечних 

ситуацій та знаходженню правильних рішень щодо безпечного виходу з них; 

- організація  превентивної  роботи  з профілактики дитячого травматизму; 

- формування практичних навичок надання першої долікарської допомоги 

потерпілим та самодопомоги; 

  

 

Здійснення заходів Комплексної програми забезпечить: 

- глибоке усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу мети, завдань 

та змісту комплексної програми; 

- впровадження якісно нових форм роботи над науковою темою установи, 

залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, 

формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного 

оновлення знань і творчого пошуку), забезпечення зростання фахової 

майстерності керівників гуртків; 

- підвищення рівня позашкільної освіти, вихованості та соціалізації дітей 

обласного ЦДЮТ; 

- гуманізацію виховного процесу, наповнення його високими морально-

духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, 

максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до 

особистісно-розвивальної творчості; 

- спрямування виховної роботи колективу на становлення високо духовної, 

демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і 
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самодостатньої особистості; 

- підвищення позитивного іміджу обласного ЦДЮТ, випуск різних форм 

рекламної продукції як закладу, так і окремих творчих об’єднань; 

- удосконалення процесу виховання, розвитку та навчання гуртківців за 

результатами вивчення даних психологічних та індивідуальних особливостей 

дитини; 

- активізацію співпраці педагогічного колективу ЦДЮТ із батьківською 

громадськістю, розширення кола спілкування з батьками, поліпшення 

організації батьківської просвіти; 

- моделювання та проектування діяльності кожного творчого колективу, 

визначення перспектив його розвитку та шляхів досягнення цієї мети; 

- ефективну роботу органу дитячого самоврядування Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ шляхом планування його діяльності, проведення засідань, 

вивчення думки дітей відносно їхньої ролі у закладі; 

- покращення соціально-психологічного клімату в усіх ланках установи, 

наявність тенденцій з формування єдиного колективу гуртківців та педагогів; 

- проведення традиційних заходів (іменинний тиждень, чемпіонати 

інтелектуальних ігор, новорічні свята, XXVIІ фестивалю до Дня Землі, ІІ 

Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест 2022», сесій 

обласного дитячого парламенту тощо); 

- створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі; 

- проведення заходів щодо створення сучасної технічної бази 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ та естетичне оформлення навчальних 

кабінетів, приміщень закладу в цілому; 

- залучення додаткових джерел надання платних послуг; 

- реалізація Стратегії розвитку комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» на 

2021\2022 навчальний рік. 
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ПРОГРАМА «БАЗИС» 

 

Керівник: Войчук В.О. 

Координатор: Кизименко В.О. 

 

Мета: створення системи освітнього процесу, яка б задовольняла потреби 

кожної дитини в отриманні позашкільної освіти, забезпечення потреби 

позашкільників області з напрямів діяльності, закріплених Статутом 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Завдання: 

- організація та забезпечення освітнього процесу у закладі позашкільної 

освіти з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти з 

використанням різних організаційних форм роботи, передбачених статутом 

закладу; 

- приведення мережі гуртків обласного ЦДЮТ у відповідність до потреб 

дітей та їх батьків, відкриття гуртків згідно з державним замовленням та 

відповідно до соціального запиту; 

- забезпечення підбору та розстановки кадрів керівників гуртків з 

урахуванням їх фаху та освіти, забезпечення їм відповідних умов праці; 

- забезпечення постійного підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників; 

- організація та проведення атестації педагогічних працівників закладу; 

- забезпечення систематичного аналізу стану освітнього процесу у закладі; 

- створення системи інтелектуального розвитку здобувачів освіти та 

методик оцінювання рівня інтелекту; організація конкурсів інтелектуалів. 

 

1. Організаційно-аналітична робота 

 

1.1. Підготувати заклад до нового навчального року. Підписати Акт 

готовності закладу 

Суркова Г.П., 

Войчук В.О.  

Серпень 2021 р. 

1.2. Сформувати тарифікацію закладу з урахуванням фаху та освіти 

педагогічних працівників, оптимальної розстановки кадрів 

Войчук В.О.,  

Вересень 2021 р. 

1.3. Підготувати робочі навчальні плани художніх колективів та гуртків 

закладу 

Войчук В.О. 

Керівники гуртків. 

До 1.10.2021 р. 

1.4. Здійснювати аналіз організаційно-педагогічної діяльності гуртків 

протягом 2021–2022 н.р. 

Войчук В.О. 
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Зав.відділами. 

Вересень 2021 р.-  

травень 2022 р. 

1.5. Здійснювати перевірки ведення документації гурткової роботи 

протягом 2021–2022 н.р.  

Войчук В.О.  

Кордонська Л.М. 

Долгополова Н.К. 

Зав.відділами. 

Вересень 2021 р.-  

травень 2022 р. 

1.6. Забезпечити системну роботу з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу протягом 2021–2022 н.р. (курси на базі КОІППО ім. В. 

Сухомлинського, онлайн-вебінари, тренінги, семінари, конференції тощо) за 

фахом гурткової роботи.  

Войчук В.О. 

Зав.відділами.  

Постійно 

1.7. Забезпечити організацію роботи атестаційної комісії відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників та оформити 

документи на атестаційну комісію при управлінні освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Войчук В.О.,  

Пугакова Н.Г. 

Вересень 2021 р. – 

квітень 2022 н. р. 

1.8. Скласти списки вихованців – випускників Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ. Провести екзамени на отримання свідоцтва державного зразка про 

позашкільну освіту.  

Войчук В.О. 

Зав.відділами. 

Керівники гуртків. 

Вересень 2021 –  

травень 2022 р. 

1.9. Забезпечити ведення документації загальних зборів трудового 

колективу Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Чанковська А.М. 

 Войчук В.О. 

Вересень 2021 р.–  

червень 2022 р. 

 

2. Методична робота 

 

2.1. Скласти тематичний каталог навчальних програм, розмістити їх на сайті 

закладу.  
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Войчук В.О. 

Кизименко В.О.  

Пасічняк О.М.  

До 15.12.2021 р. 

2.2. Проводити систематичний моніторинг занять з метою формування 

банку даних з досвіду роботи педагогів (вивчення системи роботи конкретного 

педагога, традиційних і нетрадиційних методів та форм організації педагогічної 

діяльності з вихованцями на різних етапах отримання позашкільної освіти). 

Войчук В.О., 

Долгополова Н.К., 

Зав.відділами.  

Протягом року. 

2.3. Здійснювати методичне навчання педагогів на основі діагностики їх 

діяльності. Надавати практичну допомогу молодим спеціалістам та педагогам, 

які потребують допомоги в організації самоосвіти. Організувати роботу Школи 

педагогічної майстерності та психолого-педагогічних семінарів. 

Долгополова Н.К. 

Пасічняк О.М.  

Протягом року. 

2.4. Сприяти організації самоосвіти та вивчення фахової інформації (фахова 

література, статті у періодичних виданнях, презентації, майстер-класи, 

відеоресурси, інтернет ресурси тощо) за фахом гурткової роботи. 

Зав.відділами, 

керівники гуртків  

Протягом року 

2.5. Організувати системну роботу з підготовки методичної продукції за 

напрямами роботи закладу 

Долгополова Н.К.  

Протягом року. 

2.6. Надавати методично-консультативну допомогу педагогам закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти з підготовки документів на 

підтвердження та присвоєння звання «Зразковий» та «Народний художній 

колектив». 

Пугакова Н.Г.  

Серпень 2021 р. –  

червень 2022 р. 

2.7. Забезпечити реалізацію проекту «Регіональна Програма 

інтелектуального розвитку дітей та молоді Кіровоградщини»   

Кизименко В.О.  

До 01.06.22 р. 

2.8. Підготувати методичні рекомендації: 

- «Позашкільна освіта у територіальних громадах Кіровоградщини»  
Кизименко В.О.  

До 1.07.2022 р. 
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2.9. Підготувати педагогів до участі у Всеукраїнському конкурсі 

педагогічної майстерності позашкільників «Джерело творчості» 

Войчук В.О., 

Кизименко В.О. 

керівники гуртків.   

Протягом року. 
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ПРОГРАМА «МЕНЕДЖЕР» 

 

Керівник: Суркова Г.П. 

Координатор: Войчук В.О. 
 

Мета: забезпечення системного цілеспрямованого управління діяльністю 

закладу. 

Завдання:  

• управління педагогічними, господарськими процесами; процесами 

кадрового, фінансового, нормативного, методичного, матеріально-

технічного забезпечення діяльності цілісної системи позашкільного 

навчального закладу, координація діяльності структурних підрозділів; 

• запровадження інноваційних форм управлінської діяльності в роботу 

закладу – управління програмами, проектами, стратегічним розвитком 

творчих об’єднань. 
 

1. Адміністративна робота 

1.  Засідання педагогічних рад: 

“Про завдання педагогічного колективу на 2021–2022 н.р. 

1. Стратегічні напрямки роботи закладу в  2021–2022 навчальному році. 

2. Затвердження плану виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік. 

3. Затвердження Комплексної програми ЦДЮТ на 2021–2022 н.р. 

4. Про завдання ЦДЮТ з охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту в 2021-2022 навчальному році. 

Суркова Г.П.,  

Кордонська Л.М. 

Войчук В.О. 

Долгополова Н.К. 

Вересень 2021р. 

„Про початок  роботи над науково- методичною проблемою закладу”  

1. Траєкторія руху в роботі над проблемою «Науково – методичне 

забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа» 

2.  Про стан роботи в ЦДЮТ з охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту в 2021-2022 навчальному році 

Суркова Г.П., 

Кордонська Л.М. 

Войчук В.О. 

Долгополова Н.К. 

Недял А.А. 

"Про підсумки роботи педагогічного колективу за рік". 

1. Організація освітньої та методичної діяльності за підсумками навчального 

року. 

2. Результати моніторингу ефективності діяльності гуртків за рік. 

3. Про науково-практичну діяльність у закладі. 
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4. Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного 

захисту в ЦДЮТ за підсумками 2021-2022 навчального року 

5.  

Суркова Г.П.,  

Войчук В.О., 

Кордонська Л.М. 

Долгополова Н.К. 

Червень 2022 р. 

2.  Засідання адмінради: 

Вересень: 

• Складання тарифікації на навчальний рік. 

Суркова Г.П.,  

Войчук В.О. 

• Проведення тижня з безпеки життєдіяльності.  

Кордонська Л.М. 

• Складання плану та кошторису обласних масових заходів на 2021–2022 

навчальний рік. 

Кордонська Л.М.  

Войчук В.О.,  

зав. відділами 

• Підготовка до педради. 

Суркова Г.П., Долгополова Н.К. 

Жовтень: 

• Проведення чергової та позачергової атестації педагогічних працівників 

закладу 2021–2022 н.р. 

Войчук В.О. 

• Про результати проведення Тижня  безпеки життєдіяльності. 

Кордонська Л.М. 

• Про проведення Іменинного тижня  

Сивоконь Л.Л. 

Листопад: 

• Підготовка закладу до зими. 
 

• Ознайомлення з Положенням про ХХVII Всеукраїнський фестиваль дитячої 

та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі. 

Долгополова Н.К. 

• Про температурний режим, економію енергоносіїв. 

Михалевський А.Ю.. 

Грудень: 

• Затвердження плану зимових канікул, плану підготовки до них. 

Сивоконь Л.Л. 

• Підготовка до педради. 
 

• Ознайомлення з кошторисом на 2021-2022 н/ р. 

Суркова Г.П. 
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• Про роботу з БЖ. 

Кордонська Л.М. 

• Про забезпечення санітарних норм роботи закладу під час проведення 

освітнього  процесу   у закладі. 
 

Січень: 

• Обговорення підсумків проведення зимових канікул. 

Сивоконь Л.Л. 

• Формування розкладу занять на ІІ півріччя н.р. 

Войчук В.О. 

• Обговорення підготовки до ХХVII Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі. 

Суркова Г.П., Войчук В.О. 

• Про температурний режим у закладі. 
 

Лютий : 

• Про роботу художньої ради. 

Сивоконь Л.Л. 

• Про роботу ресурсно-інформаційного центру. 

Орел  Ю.С. 

• Про роботу методичної ради. 

Долгополова Н.К. 

• Про роботу батьківської ради 

Кордонська Л.М. 

Березень: 

• Про стан підготовки до ХХVII Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі. 

Суркова Г.П. 

• Про хід атестації педагогічних працівників. 

Войчук В.О. 

• Про результати проведення обласних   масових заходів. 

Сивоконь Л.Л. 

• Про проведення тижня  БЖ та підготовку до єдиного Дня цивільного захисту 

Кордонська Л.М. 

Квітень: 

• Про роботу платних гуртків 

Войчук В.О. 

• Про атестацію педагогічних працівників закладу. 

Войчук В.О. 

• Про підсумки проведення ХХVII Всеукраїнського фестивалю дитячої 

творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі 

Суркова Г.П. 

     Про підготовку Фестивалю «Єврофест 2022» 

Кордонська Л.М., 

Долгополова Н.К 
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Травень: 

• Про підготовку до проведення  обласних  масових заходів. 

Сивоконь Л.Л. 

       Про підсумки Фестивалю «Єврофест 2022» 

Кордонська Л.М. 

Долгополова Н.К. 

• Складання плану відкритих підсумкових занять, проведення екзаменів 

випускників закладу. 

Войчук В.О. 

• Обговорення плану на літо. 

Суркова Г.П. 

Червень: 

• Про підготовку  підсумкової  педагогічної ради. 

Суркова Г.П., Войчук В.О., 

Кордонська Л.М. 

• Про оздоровлення дітей у літній період 2022 року. 

Завідуючі відділами 

• Про обсяги ремонтних робіт 

Суркова Г.П. 

3. Системний контроль за: 

• наповненістю гуртків; 

• індивідуальними заняттями; 

• дисципліною працівників; 

• виконанням наказів; 

• роботою сумісників; 

• якістю та змістом проведення занять, заповненням журналів. 

Суркова Г.П., Войчук В.О., Кордонська Л.М. 

зав. відділами 

4. Спільні заходи з профспілковим комітетом 

• Внесення змін та доповнень до Колективного договору. 

• Збори профспілкової організації 

• Про зимовий відпочинок членів профспілки. 

• Про літній відпочинок та оздоровлення членів профспілки. 

Суркова Г.П., Войчук В.О. 

2. Господарська робота 

1. Контроль за економною витратою електроенергії, тепла, води, 

дотримання лімітів споживання (щомісячно). 

Протягом року 

2. Розробка переліку та кошторису ремонтних робіт до нового 

навчального року.  

Травень – червень 2022 р. 

3. Підготовка закладу до нового навчального року 

Червень – серпень 2022р. 

4. Складання кошторису витрат позабюджетних надходжень. 

Економічна рада, Суркова Г.П.  
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ПРОГРАМА «РЕГІОН» 

Керівник: Суркова Г. П. 

Координатор: Долгополова Н. К. 
  

Мета: забезпечення механізму реалізації державної програми у галузі 

позашкільної освіти в Кіровоградській області. 

Завдання: 

- методично забезпечити навчання педагогічних кадрів відповідного 

профілю позашкільних закладів області; 

- продовжити практику відкриття гуртків на базі інтернатних закладів 

області; 

- забезпечити роботу обласного парламенту дітей та обласної асоціації 

євроклубів; 

- забезпечити стратегію впровадження в області системи національного, 

громадянського, художньо-естетичного, інтелектуального виховання, програми 

здорового способу життя; реалізацію концепції національно-патріотичного 

виховання; 

- налагодити оперативну взаємну інформацію з районними закладами 

позашкільної освіти області через сайт, сторінку ФБ обласного ЦДЮТ, сайти 

закладів  позашкільної освіти області та інші інноваційні комунікаційні засоби; 

- організувати змістовну масову діяльність з дітьми області; 

- розробити  нову концепцію проведення Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості на найближчі 7 років. 
  

  

1. Методична робота 

1.1. Організувати роботу секції позашкільників під час обласної серпневої 

конференції онлайн. 

Суркова Г.П., 

Долгополова Н.К., 

методисти. 

серпень 2021р. 

1.2. Надавати комплексну  та тематичну методичну допомогу закладам 

позашкільної освіти області за запитами. 

Методисти.  

Протягом року. 

1.3. Організувати проведення обласних профільних методичних об’єднань 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти області (за окремим 

планом)  

Долгополова Н.К., 

методисти. 

За графіком. 

Протягом  року. 
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1.4. Організувати опитування усіх категорій педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти області щодо ефективності організації системної 

дистанційної методичної допомоги. 

Кизименко В.О.  

Пасічняк О.М.  

До 1 червня 

2022року 

1.5. Визначити цільові профільні групи керівників гуртків, забезпечити їм 

можливість спілкування в сучасному інформаційному середовищі через 

створення тематичних веб-ресурсів, професійних інтернет-спільнот тощо. 

Долгополова Н.К., 

методисти. 

Протягом  

навчального року. 

1.6. Організувати навчання координаторів обласного парламенту дітей, 

євроклубів, керівників гуртків КВН, інтелектуальних ігор під час проведення 

обласних очно-заочних масових заходів. 

Олексієнко К.В. 

Кизименко В.О. 

Бондаренко Н.В.  

Згідно плану 

обласних масових 

заходів. 

1.7. Провести вивчення результативності дистанційних форм  роботи 

закладів позашкільної освіти області за підсумками навчального року. 

Популяризувати кращій досвід. 

Долгополова Н.К., 

методисти. 

Червень 2022 р. 

1.8. Організувати моніторинг сайтів районних, міських  закладів 

позашкільної освіти  з наступним розміщенням  інформації   на сайті обласного 

ЦДЮТ. 

Пасічняк О.М. 

Постійно. 

1.9. Організувати розміщення у пресі інформації про заклади позашкільної 

освіти області. 

Орел Ю.С. 

Постійно. 

1.10. Організувати впровадження  у роботу закладів позашкільної освіти 

області інноваційної виховної технології Арт лабораторія життєвих завдань. 

Долгополова Н.К., 

Пугакова Н.Г., 

Береславська О.М. 

Протягом  

навчального року. 
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 2. Навчальна діяльність 

2.1. Організувати роботу гуртків в інтернатних закладах області. 

Войчук В.О.,  

Круніч Ю.О., 

Гладченко Т.О. 

Серпень 2021 р. 

2.2. Продовжити навчальну діяльність лідерів учнівського самоврядування 

шляхом дистанційної форми навчання. 

Кордонська  Л.М. 

Войчук В.О. 

Олексієнко К.В. 

Вересень 2020 р. – 

червень 2022р. 
  

  

3. Масова діяльність 

  

3.1. Проведення обласних заходів за окремим графіком очно-заочних 

масових заходів: 
  

№ 

п/п 

Назва заходу Дата Контактна 

особа 

Жовтень 
  

1  Регіональна інтернет-конференція Жовтень - 

листопад  

2021 р. 

Олексієнко К.В. 

2   І етап етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Асинхронний 

Кубок з гри «Що? Де? Коли?» (заочний).  

Жовтень, 

2021 р. 

Кизименко В.О. 

3  Засідання обласної асамблеї євроклубів» 

Кіровоградщини 

Жовтень, 

2021 р.  

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В..  

4  Обласний етап всеукраїнського конкурсу  «За 

нашу свободу» 
Жовтень, 

2021 р. 

ПасічникА.В., 

Волобуєва Д.О.  

5  Координаційна рада обласного 

парламенту дітей. Обласна Школа 

лідерів 

Жовтень, 

2021 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

Листопад 
  

6  Сесія обласного парламенту дітей Листопад, 

2021 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

7  Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Відбірковий тур 

Листопад, 

2021 р. 

Мироненко Л.С. 

8  Засідання обласної Асамблеї Євроклубів 

Кіровоградщини 

Листопад, 

2021 р. 

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В.. 
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9  ІІ етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Асинхронний 

Кубок з інтелектуальних ігор «Брейн-

ринг» та «Ерудит-квартет» (заочний).  

Листопад, 

2021р. 

Кизименко В.О. 

10  Обласний проєкт  «Кіровоградщина – 

територія толерантного простору» 

Листопад - 

грудень 

2021р. 

 Бондаренко Н.В. 

11  Обласний конкурс   казок « Пригоди у 

країні Толерантності» 

Листопад – 

Грудень, 

2021 р. 

Бондаренко Н.В.  

Недял А.А. 

12  Практичний обласний семінар 

„Організація роботи педагога закладу 

позашкільної освіти” 

Листопад, 

2021 

Суркова Г.П. 

Кордонська Л.М. 

Кизименко В.О. 

грудень 

13  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісу https://moodle.ocdut.kr.ua для 

теорії і практики ігрових технологій 

«Ерудит», «Ерудит-2» та «Ерудит-4». 

Грудень, 

2021 р 

Кизименко В.О. 

14  ІІІ етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Кубок з 

інтелектуальної гри «Ерудит»  

Грудень, 

2021 р 

Кизименко В.О. 

15  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісів moodle.ocdut.kr.ua, закритого та 

відкритого режимів www.youtube.com 

для теорії і практики ігрової технології 

«Командний Ерудит-квартет». 

Грудень, 

2021 р 

Кизименко В.О. 

16  ІV етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Кубок з 

інтелектуальної командної гри «Ерудит- 

квартет»  

Грудень, 

2021 р 

Кизименко В.О. 

17  Обласний семінар-практикум “Дитяче 

самоврядування в територіальній 

громаді. Від статуту до реальних справ” 

для педагогів-координаторів 

новостворених осередків дитячого 

самоврядування. 

24.12.21 Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

Січень 

18  Засідання обласної Асамблеї євроклубів 

Кіровоградщини. Підведення підсумків 

Січень, 

2022 р.  

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В.  

https://moodle.ocdut.kr.ua/
https://www.youtube.com/
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обласного проєкту» Кіровоградщина – 

територія толерантного простору» 

19  Регіональна інтернет-конференція Січень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

20  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісів https://www.youtube.com, Google 

Meet, Zoom, Google Forms для теорії і 

практики ігрової технології «Своя гра». 

Січень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

21  V етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Чемпіонат з 

інтелектуальної гри «Своя гра»  

Січень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

22  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

https://www.youtube.com, Google Meet, 

Zoom, Google Forms для теорії і практики 

ігрової технології «Ерудит-квартет». 

Січень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

23  VІ етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Чемпіонат з 

інтелектуальної гри «Ерудит-квартет» 

Січень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

Лютий 

24  Координаційна рада обласного 

парламенту дітей. Обласна Школа 

лідерів 

Лютий, 

2022 р. 

Олексієнко К.В. 

25  Сесія обласного парламенту дітей. Лютий, 

2022 р. 

Олексієнко К.В. 

26  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісів https://www.youtube.com, Google 

Meet, Zoom, Google Forms  для теорії і 

практики ігрової технології «Що? Де? 

Коли?». 

Лютий, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

27  VІІ етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Кубок з гри «Що? 

Де? Коли?»  

Лютий, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

28  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісів https://www.youtube.com, Google 

Meet, Zoom, Google Forms   для теорії і 

практики ігрової технології «Брейн-

онлайн». 

Лютий, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 
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29  VІІІ етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Кубок з гри 

«Брейн»  

Лютий, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

30   Засідання обласної Асамблеї євроклубів 

Кіровоградщини. 

Лютий, 

2022 р. 

Бондаренко Н.В. 

31  Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Півфінал 

Лютий, 

2022 р. 

Мироненко Л.С. 

32  Обласна  акція  для євроклубів «День 

безпечного Інтернету.  Знаємо. Діємо »  

Лютий, 

2022 р. 

Бондаренко Н.В.. 

Березень 

33  Координаційна рада обласного 

парламенту дітей. Обласна Школа 

лідерів 

Березень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

34  Засідання обласної Асамблеї євроклубів 

Кіровоградщини 

 Березень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В.. 

35  Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Фінал. 

Березень, 

2022 р. 

Мироненко Л.С. 

36  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісів https://www.youtube.com, Google 

Meet, Zoom, Google Forms  для теорії і 

практики ігрової технології «Брейн-

ринг». 

Березень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

37  ІХ XXІІI Чемпіонату Кіровоградської 

області з інтелектуальних ігор етап 

проводиться 14 березня 2021 року - 

Чемпіонат з гри «Брейн-ринг»  

Березень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

38  Методичне об’єднання та семінар-

практикум - «Можливості онлайн 

сервісів https://www.youtube.com, Google 

Meet, Zoom, Google Forms  для теорії і 

практики ігрової технології «Що? Де? 

Коли?». 

Березень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

39  Х етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Чемпіонат з гри 

«Що? Де? Коли?» (півфінал) 

Березень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

40  Kids – hub  - захист проєктів учасників 

євроклубів області. 

Березень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В. 

Квітень 

41  Регіональна інтернет-конференція Квітень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 
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42   Віртуальний огляд  за підсумками ігор 

обласного  етапу  чемпіонату шкільних 

команд КВН : експрес спілкування з 

членами журі. 

Квітень, 

2022 р. 

Мироненко Л.С. 

43  
Обласний етап XXVII  всеукраїнського 

Фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі. 

Квітень, 

2021 р. 

Долгополова 

Н.К., 

Тодосієва Ю.О., 

Волобуєва Д.О., 

Бондаренко Н.В. 

44  ХІ етап XXІІI Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор - Чемпіонат з гри 

«Що? Де? Коли?» (фінал) 

Квітень, 

2022 р. 

Кизименко В.О. 

45  Обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва 

«Знай і люби свій край!» 

Квітень, 

2022 р. 

Волобуєва Д.О.  

46  Сесія обласного парламенту дітей. Квітень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

47  XXVII Всеукраїнський фестиваль 

дитячої творчості присвячений 

Всесвітньому Дню Землі. « Громада 

дружня до дітей» Номінації:  

• Різні види театрального мистецтва.  
 

•  образотворче мистецтво 
 

•  

• - Громадська думка 

Квітень, 

2020 р. 

 

 

 

Сивоконь Л.Л., 

Тодосієва Ю.О., 

  

Гладченко Т.О. 

Волобуєва Д.О. 

 

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В. 

48  1 Засідання обласної Асамблеї євроклубів 

Кіровоградщини. Обласний етап 

всеукраїнського Фестивалю «Єврофест 

2022» 

Квітень, 

 2022 р. 

Бондаренко Н.В. 

Волобуєва Д.О., 

Мироненко Л.С. 

Травень 

49  Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю- конкурсу «Молодь обирає 

здоров'я» 

Травень, 

2022 р.. 

Пугакова Н.Г. 

50  Засідання обласної  Асамблеї  

євроклубів Кіровоградщини. 

Травень, 

2022 р. 

Бондаренко Н.В. 

51  Фестиваль «Єврофест – 2022» Травень, 

2022 р. 

Суркова Г.П., 

Кордонська Л.М. 
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52  Обласний конкурс „Активна генерація” Травень, 

2022 р. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 
 

ПРОГРАМА «ІННОВАЦІЯ» 

 

Керівник: Долгополова Н. К. 

Координатор: Пасічняк О. М. 

 

Мета: застосування педагогічних інновацій у освітньому процесі гуртків 

закладу; впровадження інформаційно-комунікативних технологій в 

педагогічний процес закладу; розвиток комунікативних мережевих форм 

взаємодії з  ПНЗ  області; удосконалення професійної майстерності та 

педагогічної культури педпрацівників Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Завдання: 

- забезпечення інформаційно-методичного та наукового супроводу щодо 

реалізації інноваційних навчально-виховних форм роботи у гуртках закладу; 

- сприяння розробці інформаційно-комунікативних форм роботи педагогів 

закладу з ЗПО області; 

- сприяння і надання допомоги педагогам обласного ЦДЮТ та ЗПО  області 

щодо оволодіння сучасними інформаційними технологіями навчання та 

виховання дітей; 

- організація системного забезпечення науково-дослідної роботи закладу; 

- методичний супровід діяльності педагогів-учасників ініціативної групи 

«Арт-лабораторії життєвих завдань»; 

- здійснення методичного консультування педагогів та колективів  закладів 

позашкільної освіти області; 

- розвиток системи підвищення фахового та методичного рівня 

педагогічних працівників Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

- удосконалення дистанційних форм роботи обласного ЦДЮТ та закладів 

позашкільної освіти області. 

 

 

1. Методична робота 

1.1. Підвищувати фахову та професійну кваліфікацію педагогічних 

працівників обласного ЦДЮТ та педагогічних кадрів закладів позашкільної 

освіти  області; здійснювати методичний супровід довгострокових проектів; 

удосконалювати методичну роботу в межах партнерських угод. 

Розвивати співпрацю з обласним ІППО імені Василя Сухомлинського в 

організації навчання та професійного удосконалення роботи педагогічних 

працівників. 

 

Укріплення зв’язків з ЦДПУ ім. В. Винниченка для ведення якісної науково-

дослідницької роботи закладу. 

Долгополова Н.К., 

Недял А.А.  
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Вересень 2021– 

 червень 2022 рр. 

1.3. Брати участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях з 

проблем позашкільної освіти. 

Педагоги,  

методисти, 

адміністрація. 

За запрошеннями. 

Протягом року. 

1.4. Завершити роботу над науковою-темою закладу «Модернізація 

освітнього процесу в ЗПО. Формування ціннісних орієнтирів вихованців 

засобами позашкільної освіти». 

Долгополова Н.К., 

Недял А. А.,  

Пасічняк О.М. 

Методисти, 

педагоги. 

До кінця 2021 року. 

1.5. Скоординувати роботу творчих груп, забезпечити методичний супровід 

науково-дослідної роботи колективу закладу над темою «Науково-методичне 

забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації 

концепції “Нова українська школа”» спільно із кафедрою педагогіки 

Центральноукраїнського педагогічного університету імені В. Винниченка. 

Долгополова Н.К., 

Недял А. А.,  

Пасічняк О. М.,  

методисти. 

За окремим планом. 

1.6. Організувати діяльність обласного ЦДЮТ відповідно до стратегічних 

напрямів розвитку закладу, а саме таких: 

- розвиток інформаційного супроводу роботи закладу; 

- методичне забезпечення діяльності педагогів щодо формування 

ціннісних орієнтирів вихованців гуртків обласного ЦДЮТ. 

Долгополова Н.К. 

завідуючі відділами. 

Постійно. 

1.7. Надавати консультації педагогам та методистам закладів позашкільної 

освіти області з метою удосконалення їх методичної роботи. 

Профільні методисти. 

За запитом 

 

Громадянське виховання Бондаренко Н. В. 

Інтелектуальне, економічне виховання, нормативне 

забезпечення роботи позашкільного закладу, музейна 

справа 

Кизименко В. О. 
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Художньо-естетичне виховання Мироненко Л. С. 

Організація дозвіллєво-масової роботи Тодосієва Ю. О. 

Родинне, національне виховання Волобуєва Д.О. 

Безпека життєдіяльності, валеологічне виховання, 

методичний супровід документів на отримання 

почесних звань художніх колективів 

Пугакова Н. Г. 

Інноваційна діяльність, інформаційно-технічне 

забезпечення освітнього процесу, дистанційні форми 

роботи в позашкіллі. 

Пасічняк О. М. 

Психологічний супровід освітнього процесу, 

превентивне виховання 

Пасічник А. В., 

Береславська О. М. 

Науково – методичне  забезпечення освітнього 

процесу   

Недял А. А. 

 

1.8. Погодити педагогічні проблеми, над якими працюють педагоги. 

Затвердити їх на засіданні методичної ради. 

Долгополова Н. К. 

Недял А.А. 

До  лютого 2022 р. 

1.9. Оновлювати зміст діючих навчальних програм, забезпечити педагогів 

інформацією щодо навчальних програм, затверджених МОН. 

Войчук В. О.,  

Профільні методисти, 

керівники гуртків 

Протягом року. 

 

2. Організаційна робота 

2. 1. Провести засідання методичної ради закладу на тему:  

- «Завдання методичної ради на 2021– 2022 роки».  

Суркова Г.П. 

Вересень 2021 р. 

- «Про науково-дослідну роботу над темою «Науково-методичне 

забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації 

концепції “Нова українська школа”». 

- «Про затвердження переліку методичної продукції на 2021–2022 

навчальний рік» 

Долгополова Н.К. 

Пасічняк О.М. 

Жовтень 2021 р. 

- «Про підготовку проведення номінацій та творчої майстерні в програмі 

XXVIІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого 

Всесвітньому  Дню Землі». 

Долгополова Н. К. 

Лютий 2022 р. 

- «Про підсумки роботи сайту закладу за рік» 
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червень 2022 р. 

Пасічняк О.М. 

2.2. Продовжити роботу Школи педагогічної майстерності з підвищення 

рівня володіння комп’ютерно-інформаційними технологіями у формі 

індивідуальних занять. 

Пасічняк О.М. 

Протягом всього навчального року. 

2.3. Провести психолого-педагогічні семінари у рамках Школи педагогічної 

майстерності за наступними темами: 

- Основні напрями роботи з батьками в закладі позашкільної освіти 

жовтень 2021 р., 

 Волобуєва Д.О. 

- Цілі сталого розвитку як основа змісту концепції до Всесвітнього Дня 

Землі  

жовтень 2021 р.,  

Бондаренко Н. В. 

- Запобігання та протидія проявам насильства. Навички емпатійного 

слухання та ненасильницького спілкування 

Листопад 2021 р., 

Береславська О. М. 

- Сутність інновацій та проблеми їхнього впровадження  

грудень 2021 р. 

Пасічняк О. М. 

- Концепція Нової української школи як чинник науково-методичного 

забезпечення інноваційного розвитку позашкільної освіти  

січень 2022 р.  

Недял А. А. 

- Національна програма «Здорова нація» – стратегія виховання здорового 

покоління 

січень 2022 р. 

Пугакова Н. Г. 

- Розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами  

лютий 2022 р.  

Пасічник А. В. 

- Комунікації освітнього закладу, колективу, гуртка, студії. Mind map, як 

спосіб планування і самоорганізації. Team building, як засіб формування та 

підтримка дружнього та ефетивного середовища у колективі. 

березень 2022 р.  

Тодосієва Ю.О. 

- Особливості використання онлайн-сервісів у роботі гуртка  

квітень 2022 р. 

Мироненко Л. С. 

- Узагальнення досвіду роботи в Кіровоградському обласному ЦДЮТ з 

впровадження дистанційного формату навчання  

травень 2022 р. 
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Кизименко В. О., Войчук В. О. 

2.4. Організувати роботу у Школі молодого педагога за темами: 

- Конспект сучасного гурткового заняття 

вересень 2021 р., січень 2022 р. 

Кизименко В.О. 

- Організаційні та методичні рекомендації для молодих педагогів-

хореографів. 

листопад 2021 р. 

Тодосієва Ю.О. 

Особливості проведення батьківських зборів 

листопад 2022 р. 

Волобуєва Д. О. 

- «Арт-лабораторія життєвих завдань» як інноваційна виховна технологія 

Грудень 2021 р. 

Бондаренко Н. В. 

- Лайфхаки успішної дистанційної роботи 

Січень 2022 р. 

Пасічняк О.М. 

- Організація роботи з безпеки життєдіяльності в гуртку  

лютий 2022 р. 

Пугакова Н. Г. 

- Розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами 

Лютий 2022 р. 

Пасічник А. В. 

- Самореалізація творчого потенціалу педагога 

березень 2022 р. 

Береславська О. М. 

- Методика підготовки статті про досвід роботи гуртка 

квітень 2022 р., 

Недял А.А. 

- Особливості використання технології ISping при створенні інтерактивних 

завдань для гуртків закладу позашкільної освіти 

Травень 2022 р. 

Мироненко Л. С. 

2.5. Провести обласні профільні методичні об’єднання: 

2.5.1. Для керівників гуртків КВН: 

"Організація та проведення  обласного чемпіонату шкільних команд КВН"  

жовтень 2021 р. 

 Мироненко Л.С. 

2.5.2. Для керівників вокальних гуртків та акомпаніаторів: 

- Найпоширеніші помилки під час виступів, або як зрозуміти оцінки журі, 

під час вокальних конкурсів 

січень 2022 р. 

Мироненко Л.С. 

2.5.3. Для керівників гуртків інтелектуального розвитку: 
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 - Користування онлайн-сервісами, теорія і практика ігрової технології 

«Ерудит»  

серпень 2021 р.,  

січень 2022 р. 

Кизименко В.О. 

- Користування онлайн-сервісами, теорія і практика ігрової технології «Що? 

Де? Коли?» 

жовтень 2021 р. 

Кизименко В.О. 

- Користування онлайн-сервісами, теорія і практика ігрової технології 

«Брейн-ринг"  

кінець жовтня 2021 р. 

Кизименко В.О. 

- Користування онлайн-сервісами, теорія і практика ігрової технології 

«Ерудит-квартет» 

грудень 2021 р. 

Кизименко В.О. 

- Користування онлайн-сервісами, теорія і практика ігрової технології «Своя гра»  

Лютий 2022 р. 

Кизименко В.О. 

2.5.4. Для керівників гуртків хореографічного профілю: 

- Хореографічна майстерня № 1  

листопад 2021 р., 

Тодосієва Ю.О. 

- Хореографічна майстерня № 2  

грудень 2021 р., 

Тодосієва Ю.О. 

2.5.5. Для керівників гуртків театрального профілю: 

- Театральна майстерня № 1 

січень 2022 р., 

Тодосієва Ю.О. 

- Театральна майстерня № 2  

лютий 2022 р., 

Тодосієва Ю.О. 

2.5.6. Для культорганізаторів та методистів: 

- Event майстерня №1  

Березень 2022 р., 

Тодосієва Ю.О. 

- Event майстерня №2  

Квітень 2022 р., 

Тодосієва Ю.О. 

2.5.7. Для керівників гуртків художньо-естетичного профілю, директорів, 

заступників директорів, методистів закладів позашкільної освіти: 

- Оформлення документів на присвоєння, підтвердження почесного звання 

"Зразковий художній колектив", "Народний художній колектив" 
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листопад 2021 р. 

Пугакова Н.Г. 

- Науково-методичне забезпечення гурткової роботи 

За окремим планом 

Недял А. А. 

 

2.6. Організувати роботу профільних методичних об’єднань педагогічних 

працівників обласного ЦДЮТ: керівників вокальних гуртків та акомпаніаторів, 

керівників хореографічних гуртків, керівників гуртків інструментального жанру, 

керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 

керівників гуртків гуманітарного та соціально-реабілітаційного профілю.  

Пасічняк О.М. 

Протягом року.  
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ПРОГРАМА «ПРЕСТИЖ» 

 

Керівник: Орел Ю.С.  

 

 

Мета: зміцнення та покращення іміджу Кіровоградського обласного ЦДЮТ 

як освітнього закладу із зразковими сучасними умовами задля формування 

базових компетентностей особистості; розвиток партнерських зв’язків закладу, 

координація діяльності закладу в межах партнерських проектів. 

Завдання: 

- забезпечення інформування широких верств населення, районних органів 

управління освітою, позашкільних навчальних закладів області про діяльність 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ через власний сайт, сайти партнерських 

організацій, друковані видання, засоби масової інформації, виставки та екскурсії, 

організацію і проведення презентацій закладу та ін.; 

- підготовка до друку інформаційної та методичної літератури, творчих 

робіт педагогів, вихованців; 

- інформаційно-технологічне забезпечення педагогів, дітей та батьків 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ і позашкільних навчальних закладів області; 

- сприяння збільшенню попиту на комерційні заходи та послуги закладу; 

- сприяння організації спільних заходів з організаціями-партнерами; 

- розширення партнерських стосунків. 

 

 

1. Методична робота 

1.1. Систематично висвітлювати інформацію про діяльність 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ на сайті закладу, департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації, на внутрішніх та зовнішніх носіях 

закладу, в засобах масової інформації, соціальних мережах. 

 Пасічняк О.М.,  

Тодосієва Ю. О., методисти. 

Протягом року. 

1.2. Оновити інформаційну базу гуртків, студій та творчих об’єднань 

закладу. 

, Тодосієва Ю.О.,  

керівники гуртків, Пасічняк О.М.. 

Серпень – вересень 2021 р. 

1.3. Налагодити постійну співпрацю з новими міськими друкованими та 

електронними виданнями та всеукраїнськими виданнями і телеканалами. 

Орел Ю.С., 

Протягом року. 

1.4. Виготовляти та поширювати рекламну продукцію закладу (афіші, 

листівки, буклети, брошури, календарі та ін.). 

Суркова Г.П., Орел Ю.С.,  

Чміленко О.М., Макада І.І. 
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Протягом року. 

1.5. Поповнювати архів електронних, друкованих публікацій про обласний 

ЦДЮТ. 

Орел Ю.С.. 

Постійно  

1.6. Надавати допомогу вихованцям та педагогам Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ з пошуку необхідної інформації серед періодичних видань, 

фахової літератури та у мережі Інтернет. 

Бібліотекар, 

методичний відділ. 

За запитом. 

1.7. Забезпечити роботу постійно діючої виставки у бібліотеці закладу, 

поповнювати її новими надходженнями видань, тематичною літературою, 

методичними розробками. 

Бібліотекар. 

Протягом року. 

1.9. Оновлювати сайт закладу за змістом. 

Пасічняк О.М., Макада І.І.,  

Протягом року. 

1.10. Здійснювати аналіз пошукових запитів в Google Search Console, 

пов’язаних із обласним ЦДЮТ з метою кращої пошукової оптимізації сайту. 

Пасічняк О.М. 

Щомісяця протягом року. 

 

 

2. Організаційна робота 

2.1. Оновити розклад занять гуртків, студій Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ. Оформити презентаційний розклад занять гуртків, студій закладу на 

2021–2022 н.р. 

Чміленко О.М., 

зав. відділами,  

керівники гуртків. 

Вересень – жовтень 2021 р. 

2.2. Оновити електронний розклад роботи колективів на сайті закладу. 

Пасічняк О.М. 

Вересень – жовтень 2021 р. 

2.3. Систематично подавати прес-анонси у місцеві та обласні ЗМІ та 

друковані видання та писати прес-релізи важливих масових заходів, 

організатором яких є Кіровоградський обласний ЦДЮТ. 

Орел Ю.С.. 

Протягом року. 

2.4. Забезпечувати висвітлення інформації щодо подій у житті закладу на 

телебаченні – КОДТРК, ТРК «ТТV», ТК «Вітер», «Суспільне TV». 

Орел Ю.С. 

Протягом року. 
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2.5. Систематично інформувати департамент освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації про події у житті закладу.  

Орел Ю.С. 

Протягом року. 

2.6. Організовувати зйомки відеороликів, фотосесій, інтерв’ю, телепрограм, 

бекстейджів заходів, що висвітлюють яскраві події та діяльність творчих 

колективів Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Орел Ю.С. 

Протягом року. 

2.7. Організувати розміщення статей, висвітлення досягнень вихованців 

ЦДЮТ, аналітичних статей педагогів у міських, обласних, всеукраїнських 

друкованих виданнях на сайті, сторінках та групах Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ у соціальних мережах та на сайтах партнерів закладу. 

Орел Ю.С. 

За запитом. 

2.8. Створювати презентаційні відеоролики колективів обласного ЦДЮТ та 

відеоролики для участі у всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях. 

Сивоконь Л.Л., 

Листопадов А.Б., 

 керівники гуртків, 

методисти 

Протягом року. 

2.9. Створювати відеоролики для супроводу всеукраїнських та обласних 

масових заходів та заходів ЦДЮТ. 

Листопадов А.Б.,  

режисери заходів 

Протягом року. 

2.10. Забезпечувати відеозйомку всеукраїнських, обласних заходів, які 

проводить обласний ЦДЮТ, відкритих занять, виховних заходів, свят колективів 

закладу. 

Листопадов А.Б. 

Протягом року. 

2.11. Виготовляти друковану продукцію для проведення концертних програм 

всеукраїнських та обласних заходів (запрошення, програмки, афіші та ін.) 

Орел Ю.С., 

Чмілено О.М., 

Макада І.І. 

Протягом року. 

2.12. Створювати макети для виготовлення різноманітної поліграфічної 

продукції закладу, колективів та для розміщення на інтернет ресурсах (афіші, 

листівки, дипломи, буклети, календарі, візитівки, банера тощо) 

Чміленко О.М. 

Протягом року 

2.13. Організовувати привітання партнерів Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ з державними святами. 
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Орел Ю.С.,  

. 

Протягом року. 

2.14. Забезпечувати технічний супровід обласних чемпіонатів з КВН, 

інтелектуальних ігор, засідань обласного парламенту дітей, круглих столів, 

семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та ін. 

Макада І.І., 

Листопадов А.Б., 

Пасічняк О.М. 

Протягом року. 

2.15. Забезпечувати дотримання єдиного корпоративного стилю на усіх 

видах рекламної продукції закладу, на сайті www.ocdut.kr.ua.  

Чміленко О.М.,  

Макада І.І., Пасічняк О.М. 

Постійно протягом року. 

2.16. Здійснити інформування позашкільних навчальних закладів України та 

зарубіжжя про можливість участі їх колективів у конкурсній програмі ХХVІ 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі, та Єврофесту, про строки, умови фестивалю (через 

відділення зв’язку та електронною поштою, сторінками в соціальних мережах). 

Орел Ю.С.. 

методисти 

Січень – березень 2022 р. 

2.17. Здійснювати пошук нових партнерів закладу та спонсорів 

всеукраїнських і обласних заходів. 

Орел Ю.С. 

Протягом року. 

2.18. Здійснити заходи з поширення інформації про заклад на популярних, 

інформаційних сайтах, на Google Maps. 

Орел Ю.С. 

Пасічняк О.М. 

Протягом року. 

2.19. З метою підвищення рейтингу домена сайту підготувати план 

збільшення посилань на сайт закладу в мережі Інтернет та реалізувати його.  

Орел Ю.С.. 

Пасічняк О.М. 

Протягом року. 

2.20. Скласти контент-план розвитку сторінок закладу в соціальних мережах. 

Орел Ю.С. 

До кінця 2021 р. 

2.21. Підготувати стратегію розвитку Youtube-каналу Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ. 

Орел Ю.С.,   

Макада І.І., Пасічняк О.М. 

http://www.ocdut.kr.ua/
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До 1 грудня 2021 р. 

2.22. Організовувати зворотний зв’язок, за запитами, у соціальних мережах 

та на сайті закладу. 

 Пасічняк О.М. 

Протягом року за запитом. 

2.23. Висвітлити завдання, методи та напрямки роботи програми «Престиж» 

перед педагогічним колективом для співпраці та сприяти поширенню 

позитивного іміджу колективів закладу, позашкільної освіти в цілому. 

Фахівець зі зв’язків з громадськістю, 

на загальних зборах педколективу  

та за потреби протягом року. 
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ПРОГРАМА „ГРОМАДЯНИН” 

  

Керівник: Кордонська Л.М. 

Координатор: Бондаренко Н.В. 
 

Зміст програми побудовано відповідно до вимог  Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України,  від 

16.06.2015 р. № 641 (Редакція від 29.07.2019, підстава - v1038729-19) ,  

розпорядження КМУ ”Про схвалення Концепції підтримки та сприяння розвитку 

дитячого громадського руху в Україні” від 11.04.2018 р. № 281-р. ,  Концепції 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання 

на період до 2025 року, схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 09.10.2020 № 1233-р 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, закладів освіти, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 

соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного 

виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського 

народу, Батьківщини, держави, нації. 

Мета: формування соціальної активності дітей на основі соціальних вмінь: 

готовності до участі в процесах державотворення, здатності до спільного життя 

та співпраці у громадянському суспільстві, готовності взяти на себе 

відповідальність, захищати і підтримувати закони та права дитини, спілкуватися 

з демократичними інститутами; сприяння становленню активної позиції 

громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; створення 

умов вихованцям щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної 

поведінки та комунікативної взаємодії. 

Завдання: 

- узагальнення і поширення існуючого досвіду закладів позашкільної освіти 

області у розвитку учнівського самоврядування; 

- пропагування інноваційних форм громадянського виховання; 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її громадянською відповідальністю; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#n117
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80/print#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80/print#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80/print#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80/print#n9
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дотримуватись законів та захищати права людини, здатності розв’язувати 

конфлікти, керуючись демократичними принципами; 

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства; 

- культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

- організація роботи направленої  на  формування та згуртування  команд 

дітей-лідерів; 

- проведення навчання активу; 

- продовження роботи щодо налагодження співпраці за тристоронньою 

угодою (батьківська громадськість-адміністрація закладу-президент органу 

самоврядування обласного ЦДЮТ); 

- спонукання вихованців до активної протидії аморальності, сепаратизму, 

шовінізму, фашизму в дитячому та молодіжному середовищі. 

 

 

 1. Методична робота 

1.1. Підібрати методичні матеріали з питань: 

-використання  сучасних  онлайн- ресурсів  в процесі   формування  

громадянських цінностей дітей та молоді в освітньому середовищі; 

- відзначення  державних і міжнародних пам’ятних дат, подій  у житті 

видатних діячів місцевих громад; 

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

1.2. Підготувати план заходів національно-патріотичного виховання 

гуртківців Кіровоградського обласного ЦДЮТ на 2021/2022 навчальний рік. 

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В. 

Вересень 2021 року 

1.2. Забезпечити роботу обласного парламенту дітей (сесії, навчання, 

координаційні ради, майстер-класи, табір активу). 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

Протягом року 

1.3. Забезпечити роботу органу дитячого самоврядування обласного ЦДЮТ 

”Країна дивовижних мрій”. 

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

1.4. Надавати методико-консультативну допомогу методистам та педагогам  

закладів позашкільної освіти  міста і області, а також керівникам гуртків 

ОЦДЮТ з питань громадянської освіти. 

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

1.5. Готувати інформаційні повідомлення, здійснювати оформлення стендів 

до відзначення пам’ятних дат і календарних свят (напрям громадянської освіти). 
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Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

 1.6. Готувати статті, анонси, прес-релізи заходів, відповідно до напрямку,  в 

ЗМІ.  

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

1.7. Розробити та провести тренінгові програми для вихованців: 

- з підвищення рівня політико-правової свідомості ”Я і мої права” (старшого 

віку) 

Бондаренко Н.В. 

грудень2021 року 

- з формування навичок самоорганізації. Бесіда з елементами гри ”Правова 

культура”(молодшого віку) 

Бондаренко Н.В. 

Січень 2022 року 

- імітаційної гри ”Вибори” 

Бондаренко Н.В. 

Жовтень 2021 року 

1.8. Провести пізнавально-виховний захід для дітей-переселенців із зони 

ООС в рамках ”Міжнародного дня безневинних дітей-жертв агресії” 

(International Day of Innocent Children Victims of Aggression) ”Разом заради миру: 

повага, безпека та гідність для всіх”. 

Бондаренко Н.В. 

Червень 2022 року. 

1.9. Долучити до реалізації заходів  тематичної лабораторії  „Конвенція ООН 

про права дитини”  членів органу дитячого самоврядування „Країна дивовижних 

мрій” 

Бондаренко Н.В. 

 До 20.05.2022 року 

1.10. Розпочати навчальний рік в ЦДЮТ заняттями, присвяченими 30 річниці 

Незалежності України за темами на вибір: 

-  Молодший  вік  

„Абетка України” 

„Україна – мій рідний край”  

„Моя Україна – єдина та вільна”  

-  Середній та старший вік 

„З Україною в серці”; 

„Україна починається з тебе”  

„Моя Україна” 

„Втілені мрії про Незалежність” 

Надати методичні рекомендації для керівників гуртків по підготовці першого 

заняття. 

Кордонська Л.М. 

Вересень 2021 року 
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 2. Організаційна робота 

2.1.    Створити реєстри дитячих громадських організацій в області  та на 

всеукраїнському рівні. Забезпечити їх доступність для кожної дитячої  

громадської організації  з метою обміну досвідом та оперативної комунікації. 

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

2.2. Забезпечити проведення Тижнів правової освіти та національно-

патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття 

власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості 

реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням 

рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. 

Бондаренко Н.В. 

Листопад-грудень 

2021 р. 

2.3. Підготувати план роботи органу дитячого самоврядування ЦДЮТ 

„Країна дивовижних мрій” на 2021/2022 навчальний рік. 

Рада самоврядування ЦДЮТ 

Бондаренко Н.В. 

Вересень –жовтень  

2022 року 

2.4. Заснувати електронну газету ЦДЮТ. 

Керівник гуртка 

”Журналістика” 

Долгополова Н.К. 

Протягом року 

 2.5. Здійснювати накопичення матеріалів для створення методичних 

рекомендацій з організації занять, сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, 

сценаріїв свят з громадянського виховання. 

Кордонська Л.М., 

Бондаренко Н.В. 

Постійно 

2.6. Вийти з ініціативою до управління у справах сім’ї та молоді ОДА щодо 

започаткування щорічного Фестивалю дитячих та молодіжних громадських 

ініціатив. 

Кордонська Л.М., 

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 

2.7.Відзначити календарні дати. Підготувати події, акції, інформаційні 

матеріали для виставок, виступів, стендів: 

  

- До Міжнародного Дня Миру 

- До 80 роковин Бабиного Яру 

- До дня Гідності та Свободи 

- До Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій 

- До Дня спільних дій в інтересах захисту прав людини 

Вересень 2021 

Вересень 2021  

Листопад 2021  

Листопад 2021  

Листопад 2021  
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- До Дня місцевого самоврядування 

- До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС 

- До Дня Соборності України 

- До Дня Конституції України 

- До Дня Незалежності України  

Грудень 2021  

Грудень 2021  

 

Січень 2022  

Червень 2022  

Серпень 2022 

2.8. Забезпечити участь вихованців закладу у Всеукраїнських зборах лідерів 

учнівського самоврядування закладів освіти України. 

                                                                                                        Бондаренко Н.В. 

За планом 

2.9. Взяти участь в серії вебінарів, присвячених методикам організації 

громадянського виховання. 

Кордонська Л.М. 

Бондаренко Н.В. 

Протягом року 
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ПРОГРАМА “ПАРТНЕРИ” 

Керівник: Долгополова Н. К. 

Координатор: Бондаренко Н. В. 

 

Зміст програми побудовано на основі Указу Президента України “Про 

Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року” 

(Документ 532/2013, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2013), 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки 

(Документ 776-2020-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2020) 

та  Стратегії розвитку закладу. Програмою передбачається міжсекторальне 

співробітництво закладу та його колективів з організаціями як в межах України, 

так і за її кордоном. Реалізація її змісту дасть можливість подолати умовні та 

реальні бар’єри й ефективно вирішувати важливі суспільні завдання. Засади 

демократичного суспільства, на основі яких реалізовується програма, стають 

індикаторами активізації та розвитку ефективної соціальної взаємодії. 

 

Мета: реалізація концепції партнерських відносин Кіровоградського 

обласного центру дитячої та юнацької творчості з іншими установами та 

організаціями для втілення спільних цілей та завдань. 

Завдання: 

-  вивчення діяльності організацій та установ, що в подальшому можуть бути 

потенційними партнерами ЦДЮТ у; 

-  налагодження інформаційно-комунікаційних зв'язків між Кіровоградським 

обласним ЦДЮТ та установами, організаціями та закладами , які   можуть бути 

перспективними  партнерами ЦДЮТ ; 

-  підтримка партнерської взаємодії між Кіровоградським обласним ЦДЮТ та 

організаціями, з якими вже  є досвід співпраці в реалізації проєктів; Подальше 

розширення партнерських стосунків; 

-  створення проєктів на отримання грантів. 

 

  

1. Методична робота 

1.1. Започаткувати та розробити програму довготривалого проєкту 

“Партнерство. Конкретні цілі - реальні можливості” 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

1.2. Напрацювати систему комунікації з партнерами. Надати пропозиції 

щодо спільної діяльності з Громадською радою Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Бондаренко Н. В. 

до 1 листопада 2021 р. 
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1.3. Готувати і направляти до засобів масової інформації та у мережу 

Інтернет матеріали з досвіду роботи партнерської діяльності Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

1.4. Визначити аналітику, описати методологію проєкту “Партнерство. 

Конкретні цілі – реальні можливості” 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

до 1 червня 2022 року 

1.5. Розробити тренінгову програму для вихованців закладу  в рамках Арт – 

лабораторії  життєвих завдань «Громада дружня до дітей» 

Бондаренко Н. В. 

жовтень 2021 року 

січень 2022 року 

березень  2022 року 

1.6.  Налагодити співпрацю та спільне проведення заходів  з обласними 

центрами дитячої та юнацької творчості України 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

1.7.  Напрацювати методичні матеріали для керівників євроклубів в умовах 

діяльності під час адаптивного карантину 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

1.8. Здійснювати методичний супровід діяльності  обласної Асамблеї 

Євроклубів  Кіровоградщини та її Консультативної ради  

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

1.9. Розробити проєкти на отримання гранту та направити їх на конкурс. 

Брати участь в конкурсах грантів мобільності 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

1.10. Здійснювати  Методичний супровід  заходів Міжнародного 

фестивалю “Єврофест-2022” 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

За окремим планом 

 

2.Організаційна діяльність 

2.1. Організувати підтримку співпраці з міжнародними організаціями: 

Міжнародною асоціацією позашкільних закладів, Корпусом Миру США в 

Україні, Представництвом ЄС в Україні, представниками програми “U-LEAD з 
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Європою”, House of Europe, Інформаційним центром ЄС в Кіровоградській 

області та іншими організаціями, діяльність яких співпадає з метою та 

завданнями обласного ЦДЮТ. 

Бондаренко Н. В. 

Постійно 

2.2. Організувати пошук нових партнерських організацій через мережу 

Інтернет та через особисті контакти. 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

Постійно 

2.3.Організувати пошук грантових проєктів через Інтернет. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року  

2.4.Організувати виконання   плану  діяльності обласної Асамблеї 

євроклубів Кіровоградщини 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 

2.5. Організувати  всеукраїнський  фестиваль “Єврофест-2022” 

Кордонська Л.М 

Войчук В.О. 

Зав. відділами 

методисти 

до 16 травня 2022 р. 

2.6 Організувати відзначення міжнародних календарних дат: 

- Міжнародний день писемності    8 вересня 2021 року 

- Міжнародний день демократії    15 вересня 2021 року 

- Міжнародний день ненасильства    02 жовтня 2021 року 

- День написання листа в майбутнє    19 жовтня 2021 року 

- День Організації Об'єднаних Націй. 75 річниця  24 жовтня 2021 року 

- День створення Європейського Союзу   01 листопада 2021 року 

- Міжнародний день, присвячений терпимості  16 листопада 2021 

року 

- Всесвітній день дитини      20 листопада 2021 року 

- Всесвітній день боротьби зі Снідом   01 грудня 2021 року 

- День соціальної справедливості    20 лютого 2022 року 

Бондаренко Н. В., 

методисти ЦДЮТ 

Протягом року 

2.6 Вивчити можливості  організації  творчих  обмінів  між вихованцями 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ та обдарованими дітьми з країн 

Європейського Союзу. 

 

Долгополова Н.К. 

Бондаренко Н. В. 

Протягом року 
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ПРОГРАМА «ГАРМОНІЯ» 

 

                                                                 Керівник: Круніч Ю.О. 

Координатор: Мироненко Л.С. 

  

Мета: формування здатності до творчого самовиявлення вихованців 

закладу. 

Завдання:  

- розвиток здібностей та нахилів дітей та підлітків; 

- вивчення, узагальнення і поширення існуючого досвіду позашкільних 

закладів області та країни у напрямі естетичного виховання; 

- забезпечення умов для творчої практичної діяльності керівників гуртків 

естетичного напряму. 

 

 

1.Методична робота 

 

1.1. Розробити Умови конкурсної програми та програму ХXVІІ 

Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі. 

Кордонська Л.М.  

Круніч Ю.О., Мироненко Л.С. 

Гладченко Т.О.   

Вересень 2021 р. 

1.2 Здійснювати консультативну роботу та надавати методичну допомогу 

педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти міста та області в 

організації роботи художньо-естетичного напрямку. 

 

Мироненко Л.С. 

За запитом. 

1.3. Методично забезпечити проведення усіх заходів організаційно-масової 

роботи програми «Гармонія». 

Мироненко Л.С. 

Протягом року. 

1.4. Проаналізувати, скоригувати та за необхідності оновити навчальні 

програми керівників гуртків художньо-естетичного напряму ЦДЮТ. 

Мироненко Л.С. 

Протягом року. 

1.5. Готувати статті про виступи художніх колективів ЦДЮТ в 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях на сайт закладу та в 

друковані ЗМІ. 

Мироненко Л.С. 

Протягом року. 

1.6. Забезпечити методичний супровід під час днів самоосвіти та 

самопідготовки педагогічних працівників та опрацювання ними науково-
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методичної, фахової літератури, нормативних документів з питань художньо-

естетичного напрямку. 

Круніч Ю.О. 

Мироненко Л.С. 

Протягом року 

1.7. Оновлювати  рейтингову таблицю перемог вихованців у Всеукраїнських 

та Міжнародних конкурсах. 

          Мироненко Л.С. 

          Протягом року 

 

1.8. Розробити Умови конкурсної програми обласного чемпіонату шкільних  

команд КВН сезону 2021/2022 навчального року. 

          Мироненко Л.С. 

          Вересень 2021р. 

1.9. Розробити Умови конкурсної програми обласного Чемпіонату гумору 

«Молодіжна ліга гумору» сезону 2021/2022 навчального року. 

          Мироненко Л.С. 

          Вересень 2021р. 

 

 

2. Організаційна робота 

 

2.1. Організувати роботу з редагування та підготовки матеріалів на 

підтвердження та присвоєння колективам почесних звань «Зразковий художній 

колектив» та «Народний художній колектив» .  

Керівники гуртків 

Пугакова Н.Г. 

Постійно. 

2.2. Сприяти участі керівників гуртків у загальнодюцівських, обласних, 

міжнародних, всеукраїнських очних та дистанційних конкурсах, семінарах, 

фестивалях, конференціях. 

                Круніч Ю.О. 

          Мироненко Л.С. 

          Протягом року 

2.3. Підготовка тематичних номерів у заходах різного рівня та організація 

участі колективів. 

          Керівники гуртків 

          Круніч Ю.О. 

          Протягом року 

2.4. Організація щорічних звітних концертів, підсумкових занять, виховних 

заходів, іспитів, випускних вечорів. 

          Керівники гуртків 

          Круніч Ю.О. 

          Мироненко Л.С. 
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2.5. Організація та проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів. 

 

          Круніч Ю.О. 

          Мироненко Л.С. 

       Протягом року 

 

 

 

3. Масова робота 

Взяти участь у: 

3.1. ХХVІІ Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості, 

присвяченому Всесвітньому Дню Землі. 

Завідуючі відділами, керівники гуртків 

Квітень 2022 року. 

 

3.2. Конкурсах та фестивалях згідно плану всеукраїнських, обласних очно-

заочних масових заходах. 

Керівники гуртків  

Протягом навчального року. 

3.3. У Міжнародних проектах: -  Feman Slovak-European cultural Association;  

- XXVI International Dance Festival Folk Harbor – Gorzow 2022; 

          Круніч Ю.О.  

          Березень, липень 

3.4. Здійснювати концертну діяльність художніх колективів. 

Керівники гуртків 

Протягом року. 
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ПРОГРАМА «ДИВОСВІТ» 

            Керівник: Сивоконь Л. Л. 

       Координатор: Тодосієва Ю. О. 

 

Мета: реалізація основних завдань і принципів виховання дітей та підлітків 

засобами дозвіллєво-масової діяльності.  

Завдання: 

- організація дозвіллєво-масових заходів для вихованців закладу, учнів та 

студентської молоді міста й області; 

- формування у дітей навичок здорового способу життя засобами 

дозвіллєвої діяльності; 

- популяризація діяльності закладу через урізноманітнення форм 

дозвіллєво-масової роботи; 

 - сприяння розвитку загальних вмінь, навичок гуртківців необхідних для 

оволодіння програмним матеріалом через ігрову діяльність та змістовне 

дозвілля; 

 - корекція поведінки дітей, схильних до правопорушень, через активізацію 

залучення їх до ігрової діяльності; 

 

 

1. Методична робота 

1.1. Методично забезпечити дозвіллєві очно-заочні масові заходи КОЦДЮТ 

в рамках реалізації Відкритої комплексної програми закладу в умовах 

адаптивного карантину. 

Тодосієва Ю.О. 

Протягом 2021/2022 н.р.  

1.2. Здійснити цільову методично-консультаційну допомогу педагогам 

закладів позашкільної освіти закладу та області з питань організації дозвіллєво-

масової діяльності в умовах карантинних обмежень. 

Сивоконь Л.Л.  

Тодосієва Ю.О. 

Протягом 2021/2022 н.р. 

1.3. Аналіз проблем, розробка та впровадження інноваційних форм 

організації дозвіллєво-масової роботи в КОЦДЮТ та ЗПО області. 

Тодосієва Ю.О. 

Протягом 2021/2022 н.р. 

1.4. Підготувати методичну розробку за темою: «Модернізація дозвіллєво-

масової роботи у закладі позашкільної освіти»  

Сивоконь Л.Л. 

Тодосієва Ю.О 

Травень 2022 

1.5. Підготувати збірку українських ігор, танців, розваг, сценаріїв заходів, 

«Пташечка» для дітей. 

Сивоконь Л.Л. 
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Тодосієва Ю.О. 

Червень 2022 

1.6. Підготувати онлайн та офлайн збірки проектів, сценаріїв, заходів, 

ігрових та шоу-програм до календарних свят. 

Сивоконь Л.Л. 

культорганізатори 

Тодосієва Ю.О. 

Червень 2022 

 

 

2. Організаційно-масова діяльність 

2.1. Організувати та провести традиційні заходи для гуртківців центру 

дитячої та юнацької творчості з урахуванням санітарних обмежень адаптивного 

карантину:  

- розважальна програма “День Народження Позашкілля” - святкування 

початку навчального року. 

Сивоконь Л.Л. 

Культорганізатори 

Вересень 2021 

– “Іменинний тиждень”; 

Зав. відділами, 

керівники гуртків 

жовтень-листопад 

За окремим планом 

 

- новорічні і різдвяні ранки, вечори;  

відділ організаційно-масової роботи, 

керівники гуртків.  

Грудень 2021 р. – січень 2022 р.  

За окремим планом 

- ігрові та шоу-програми до Дня Святого Валентина. 

Відділ організаційно-масової роботи,  

керівники гуртків.  

Лютий 2022 

 

- заходи до Міжнародного Дня жінок;  

Сивоконь Л.Л. 

Тодосієва Ю.О. 

Відділ організаційно-масової роботи, 

керівники гуртків. 

Березень 2022 р. 

-заходи до дня сім’ї, дня матері, дня друзів та інші календарні свята; 

Сивоконь Л.Л. 

Тодосієва Ю.О. 
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Відділ організаційно-масової 

роботи, керівники гуртків. 

За окремим планом 

 

- конкурсні та пізнавальні програми за темою ХХVІІ фестивалю до 

Всесвітнього Дня Землі  

Відділ організаційно-масової 

роботи, керівники гуртків, 

квітень 2022  

- конкурсні та пізнавальні програми до Дня Європи, всеукраїнського 

фестивалю “Єврофест”; 

- конкурсно-ігрова програма до Дня захисту дітей та за підсумками 

навчального року;  

Відділ організаційно-масової 

роботи, керівники гуртків.  

Травень–червень 2022 р. 

 - випускні ранки та вечори;  

Відділ організаційно-масової 

роботи, 

Травень–червень 2022 р.  

За окремим планом 

 - звітні концерти колективів закладу, річниці колективів.  

керівники гуртків,  

відділ організаційно-масової роботи. 

Червень 2022 

Згідно заявкам за окремим планом. 

 

2.3. Заходи у рамках руху «Даруй добро» для дітей з особливими потребами, 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, яких виховують 

опікуни: 

 - заходи для дітей шкіл-інтернатів, дитячих будинків;  

Відділ організаційно-масової 

роботи, художні колективи.  

За замовленням. 

 - ігрові програми до Дня Захисту дітей.  

Відділ організаційно-масової 

роботи, художні колективи.  

Червень 2022 р. 

 

2.4. Організація та проведенні обласних та Всеукраїнських очно-заочних 

масових заходів та концертних програм для дітей області, України з урахуванням 

санітарних норм та карантинних обмежень: 

- обласний етап Всеукраїнського фестивалю “Територія творчості”; 

- обласний етап Всеукраїнського фестивалю “Чисті Роси”; 

- Всеукраїнський фестиваль до Всесвітнього Дня Землі; 
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- Всеукраїнський фестиваль “Єврофест”; 

- інші масові заходи, згідно плану проведення Всеукраїнських і обласних 

очно-заочних масових заходів. 

 

Керівники відділів,  

профільні методисти, 

відділ організаційно-масової роботи 

протягом 2021-2022 н.р. 
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ПРОГРАМА «ОБЕРІГ» 

Керівник: Гладченко Т. О.  

Координатор: Волобуєва Д. О. 

 

Мета:  

▪ запровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів 

навчання, створення умов для формування позитивних рис вихованців у процесі 

навчально-виховної діяльності, що сприяють інтелектуальному, моральному, 

етичному та естетичному розвитку особистості вихованців; 

▪ продовження впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у 

гуртках декоративно-прикладного та образотворчого напрямків в умовах 

карантинних обмежень; 

▪ формування творчої, ініціативної, національно-свідомої особистості, 

постійне духовне самовдосконалення учнів, виховання ціннісного ставлення до 

мистецтва, естетичного смаку, використання можливостей мистецтва, 

художньо-творчої діяльності у цілях саморозвитку, самовдосконалення дітей та 

юнацтва, самореалізації її творчих здібностей, розвиток інтуїції з творчою 

інтелектуальною діяльністю, здатність розуміти й цінувати прекрасне, 

формування образного світу учнів, залучення їх до роботи з відродження, 

збереження й примноження культурних, духовно-моральних цінностей, 

накопичених поколіннями; 
▪ формування у вихованців національно-родинних цінностей через глибоке 

пізнання традиційної української культури. 

 

  

Завдання:  

- вивчення, узагальнення й поширення досвіду діяльності закладів 

позашкільної освіти області та країни з напрямку національного та родинного 

виховання;  

- забезпечення умов для творчої практичної діяльності керівників гуртків 

образотворчого та декоративно-прикладного напрямку, музичних гуртків, що 

пропагують українську культуру; 

- формування творчого мислення, розвиток талантів і здібностей вихованців 

відповідно до їх уподобань та можливостей, розвиток творчого потенціалу дітей, 

підлітків та юнаків засобами опанування кращих зразків української народної 

творчості; 

- сприяння впровадженню нових педагогічних технологій, інновацій, 

оновленню змісту позашкільної освіти; 

- постійно підвищувати рівень загально дидактичної і методичної 

підготовки, обмінюватись досвідом успішної педагогічної діяльності, 

взаємовідвідувати відкритті заняття та виховні заходи; 

- вивчення української ментальності, історії, культури, основ народної 

педагогіки, традицій і звичаїв українського народу;  



85 

- створення умов до співпраці педагогів, батьків і дітей у відродженні та 

пропаганді традицій українського народу;  

- активізація діяльності батьківської громади ЦДЮТ, батьківської ради 

закладу;  

- удосконалення професійно значущих психолого-педагогічних навичок, 

умінь. 

 

 

1. Методична робота 

1.1. Постійно опрацьовувати та вносити в загальний каталог нормативні 

матеріали з питань національного та родинного виховання.  

Волобуєва Д О.  

вересень 2021 р. –  

травень 2022 р. 

 

1.2 Визначити проблеми та надати методичні консультації керівникам 

образотворчих та декоративно-прикладних колективів обласного ЦДЮТ, 

позашкільних навчальних закладах області щодо програмного забезпечення й 

методики проведення занять в гуртках.  

Волобуєва Д О.  

протягом року  

1.3. Організувати та провести обласний етап Всеукраїнської виставки – 

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край».  

Гладченко Т.О., 

Волобуєва Д О.  

лютий – квітень 2022 р. 

1.4. Підготувати документи на переможців обласного етапу для участі у 

Всеукраїнському етапі виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».  

Гладченко Т.О. 

Волобуєва Д. О.  

травень 2022 р. 

1.5. Розробити Умови конкурсної програми номінації «Образотворче 

мистецтво» та програму вказаної номінації ХXVІІ Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі. 

Гладченко Т.О. 

Волобуєва Д. О.  

вересень 2022 р. 

1.6. Систематично готувати статті на сайт Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ та сторінку ЦДЮТ у ФБ про участь колективів відділу народних 

мистецтв у конкурсах, фестивалях, концертах, проведення майстер-класів 

педагогами відділу. 

Волобуєва Д. О.  
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протягом року 

 

 

2. Організаційно-масова робота 

2.1. Організувати та провести виставку образотворчого мистецтва дитячих 

робіт Народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва 

«Соняшник» на тему «Яскраві фантазії».  

Гладченко Т.О., 

Гончаренко І.В.  

жовтень 2021 р. 

2.2. Організувати та провести виставку і тематичний вечір «Святий 

Миколай до нас завітав!», з врахуванням карантинних обмежень. 

Гладченко Т.О., 

Чанковська А.М., 

керівники гуртків 

грудень, 2021 р. 

 

2.3. Організувати та провести виставку дитячих малюнків народних 

художніх колективів студії образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Писанка» та студії образотворчого мистецтва «Соняшник» на тему 

«Зимові канікули». 

Гладченко Т.О. 

Стороженко С.В. 

Гончаренко І.В.  

Правда Н.І. 

Петріщева С.Г. 

грудень, 2021 р. 

 

2.4. Організувати та провести виставку робіт вихованців народних художніх 

колективів студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Писанка» та студії образотворчого мистецтва «Соняшник» на тему «Матуся 

рідненька, ти мій оберіг». 

Гладченко Т.О. 

Стороженко С.В. 

Гончаренко І.В.  

березень 2022 р. 

 

2.5. Організувати та провести виставку робіт вихованців народних художніх 

колективів студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Писанка» та студії образотворчого мистецтва «Соняшник» «Весна починається 

з «Кобзаря»». 

Гладченко Т.О. 

Гончаренко І.В.  

Хворост А.В. 

Стороженко С.В. 

https://nubip.edu.ua/node/57560
https://nubip.edu.ua/node/57560
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березень, 2022 р 

 

2.6. Організувати та провести спільний концерт за участю вихованців 

Народного художнього колективу оркестру народних інструментів «Орія» з 

сучасним композитором Олегом Польовим, членом Національної спілки 

композиторів України, відповідальним секретарем Одеської організації НСКУ, 

викладачем кафедри прикладної і теоретичної культурології Одеської національної 

академії України ім. А. Нежданової та викладачем-методистом і концертмейстером 

Одеської школи хорового мистецтва ім. С. Крижановського, лауреатом 

Всеукраїнської композиторського премії ім. В. С. Косенка, кавалером орденів св. 

Димитрія Ростовського та св. Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ст. 

Гладченко Т.О. 

Матрос С.В. 

керівники гуртків 

квітень, 2022 р. 

 

2.7. Продовжувати спільну творчу справу з розпису писанок батьками разом 

з їх дітьми «Недільна школа писанкарства» - для гуртків відділу «Народних 

мистецтв» образотворчих та декоративно-прикладних напрямів з врахуванням 

умов адаптивного карантину.  

Гладченко Т.О.  

Стороженко С.В. 

Гончаренко І.В. 

березень – квітень 

2022 р.  

 

2.8. Організувати та провести виставку «Екологічний бумеранг». 

Гладченко Т.О.  

Стороженко С.В. 

Гончаренко І.В. 

квітень 2022 р. 

 

2.9. Організувати виставку «Великоднє диво». 

Гладченко Т.О.  

Стороженко С.В. 

Гончаренко І.В. 

квітень 2022 р.  

 

2.10. Організувати та провести тематичний вечір до Свята матері «Мамина 

пісня». 

Гладченко Т.О. 

Чанковська А.М. 

травень, 2022 р.  
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ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГ» 

Практичний психолог 

Береславська О.М. 

 

Мета: психологічний супровід всіх учасників (діти, батьки, педагоги) 

освітнього процесу в Кіровоградському обласному ЦДЮТ, попередження 

негативних явищ у дитячих колективах, девіантних проявів, формування 

ціннісних орієнтирів у вихованців закладу. 

 Завдання: 

- сприяння забезпеченню індивідуального підходу до вихованців під час 

творчого розвитку; 

- профілактика і корекція відхилень в особистісному розвитку дітей; 

- покращення соціально-психологічного клімату в колективі; 

- збереження психічного здоров’я педагогів та психологічна підтримка 

виховної діяльності у гуртках; 

- сприяння дослідженню ціннісних орієнтирів вихованців - учасників 

тематичної Арт-лабораторії ; 

- здійснення превентивного виховання шляхом залучення гуртківців до 

участі в різних проектах; 

- забезпечення консультативною допомогою всіх учасників освітнього 

процесу для підвищення рівня психологічної культури в закладі та сім'ях; 

- налагодження співпраці з місцевим інклюзивно-ресурсним центром для 

отримання консультацій з питань організації інклюзивного навчання в закладі.  

 

1.Організаційно-методична робота 

 

1.1. Спланувати роботу психолога на 2021-2022 навчальний рік з 

урахуванням інтеграції психологічної діяльності у виховну роботу закладу. 

Береславська О.М. 

До 1.09.2021 р. 

1.2 Організувати підготовку та проведення профілактичних заходів: 

психологічних тренінгів, ділових ігор, психолого-педагогічних семінарів з 

вихованцями, батьками, педагогами з урахуванням можливості карантинних 

обмежень. 

Протягом року 

1.3 Підготувати інформаційні блоки повідомлень для участі у роботі 

педагогічних , батьківських рад, семінарів для педагогів з питань психологічного 

супроводу освітнього процесу. 

Згідно плану проведення 

1.4 Здійснювати оформлення результатів психодіагностичної роботи у 

формі висновків та рекомендацій для батьків та педагогів 

Протягом року 
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За запитом 

1.5 Здійснювати методичну допомогу педагогам у підборі психологічної 

літератури. 

За запитом 

 

 

2. Психодіагностична робота 

2.1 Організувати відвідування занять гуртків та спостереження за процесом 

адаптації дітей першого року навчання . 

Вересень-жовтень 2021 

2.2 Організувати діагностування потреб батьків у психологічному супроводі 

за допомогою анкетування. 

Вересень-жовтень 2021 

2.3 Здійснювати відвідування занять з метою виявлення особливостей 

організації освітнього процесу у гуртках. 

За запитом 

2.4 Проводити індивідуальну та групову діагностику вихованців гуртків, 

педагогів, батьків 

За запитом 

2.5 Проводити діагностування педколективу за запитом адміністрації. 

Протягом року 

 

3. Консультаційна робота 

 

3.1. Здійснювати індивідуальне консультування всіх учасників освітнього 

процесу 

За запитом. 

3.2 Проводити сімейне консультування під час набору вихованців у гуртки. 

Серпень - вересень 2021р. 

3.3 Проводити групові консультування батьків на актуальні теми. 

Протягом року. 

3.4 Проводити групові консультування педагогів з питань адаптації дітей у 

новому колективі. 

За запитом. 

3.5 Проводити консультування з профорієнтації вихованців старшого 

шкільного віку. 

Лютий-травень 2021р. 

 

4. Профілактична робота 

4.1.Здійснювати профілактику злочинності, насилля, алкоголізму, 

наркоманії та інших залежностей і шкідливих звичок шляхом проведення 

активної інформаційно- роз’яснювальної роботи, залучення до тренінгових 
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тематичних занять, до участі у конкурсах творчих робіт, всеукраїнських та 

обласних акціях.  

Протягом року. 

4.2 Здійснювати профілактику емоційного вигорання педагогів шляхом 

проведення тематичних конференцій. 

Жовтень2021 – травень 2022 

4.3. Налагодити співпрацю з Національною поліцією для проведення 

превентивного виховання серед вихованців закладу. 

4.4 Налагодити взаємодію з психологічною службою ДСНС України для 

надання екстреної та пролонгованої психологічної допомоги в надзвичайних 

ситуаціях, зокрема щодо протистояння негативним інформаційним впливам і 

провокаціям. Підвищувати рівень медіаграмотності всіх учасників освітнього 

процесу. 

 

5. Корекційна діяльність 

5.1. Організувати групову роботу з дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку з розвитку психічних процесів та попередження дезадаптації. 

Вересень - жовтень 2021 та за запитом 

5.2. Організувати групову корекційну та розвивальну роботу з вихованцями. 

Листопад 2021 - травень 2022 р. 

5.3. Організувати індивідуальну корекційну роботу з вихованцями різного 

віку за результатами діагностики. 

За запитом 

5.4 Організувати проведення тренінгів, ділових ігор, семінарів-практикумів 

для усіх учасників освітнього процесу за результатами діагностики. 

За планом 

 

6. Науково-практична діяльність 

6.1 Здійснювати психологічний супровід дослідження науково-методичної 

проблеми закладу для формування ціннісних орієнтирів вихованців засобами 

ПО. 

6.2 Продовжити опанування дистанційних форм роботи та застосування в 

практичній діяльності. 

Протягом року. 

 

7. Психологічна просвіта 

 

7.1.Продовжити ведення сторінки психолога на сайті закладу та груп 

психологічного супроводу працівників та батьків вихованців ЦДЮТ у ФБ. 

Забезпечити їх наповнення матеріалами психологічно-просвітницького 

напрямку, створювати можливості для діалогу. 

Щотижнево. Протягом року. 
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7.2.Організувати проведення регулярних консультативно-просвітницьких 

зустрічей з батьками вихованців закладу в різних форматах (онлайн-конференції, 

лекції-бесіди). 

Протягом року. 

7.3. Проводити виступи під час батьківських зборах. 

Протягом року. 

7.4. Проводити просвітницькі тренінги психологічного змісту для педагогів, 

адміністрації закладу. 

Протягом року. 

7.5. Організувати проведення психолого-педагогічних семінарів для 

педагогічного колективу ЦДЮТ. 

За планом. 

 

Створення у ЦДЮТ інклюзивного середовища 

 

1. Опрацювання нормативно-правових документів з питань 

інклюзивної освіти. 

Пасічник А.В. 

До 15.09.2021 

2. Налагодити співпрацю з місцевим інклюзивно-ресурсним центром для 

отримання консультацій з питань організації інклюзивного навчання в закладі 

позашкільної освіти, зарахування дітей з ОПП. 

Береславська О.М. 

Пасічник А.В. 

Вересень – травень 2021/2022 н.р. 

3. Розробити концепцію  впровадження інклюзивного навчання на 

найближчі 5 років. 

Войчук В.О. 

Пасічник А.В. 

До 01.01.2022 

4. Створити банк даних закладу про дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю. 

Войчук В.О. 

Завідуючі відділами 

Керівники гуртків 

До 15.10.2021 

5. Провести психолого-педагогічний семінар «Розвиток творчих здібностей 

дітей з особливими потребами». 

Пасічник А.В. 

Лютий 2022 р. 

6. Здійснювати систематичне проведення роз’яснювальної роботи з 

педагогами закладу з питань організації інклюзивного навчання у закладах 

позашкільної освіти. 

Береславська О.М. 
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Пасічник А.В. 

Вересень – травень 2021/2022 н.р. 

7. Організувати надання методико-консультативної допомоги педагогам 

закладів позашкільної освіти області щодо організації інклюзивного навчання у 

закладах позашкільної освіти та роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Пасічник А.В. 

Береславська О.М. 

Вересень – травень 2021/2022 н.р. 

За запитами. 

8. Організувати проведення просвітницької роботи серед вихованців, 

педагогічних працівників та батьків закладу щодо питань інклюзії. 

Пасічник А.В. 

Береславська О.М. 

Вересень – травень 2021/2022 н.р. 

9. Проводити психологічно-консультативну роботу з вихованцями, 

педагогами закладу та батьками щодо особливостей у відносинах з дітьми з 

особливими потребами. 

Береславська О.М. 

Вересень – травень 2021/2022 н.р 
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ПРОГРАМА „БЕЗПЕКА” 

Керівник: Кордонська Л.М. 

Координатор: Пугакова Н.Г. 

 

Зміст програми „Безпека” побудовано на виконання та відповідно до вимог 

Закону України „Про охорону праці”, Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2017 року № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 23.01.2018 року за № 100/31552, Постанови головного державного 

санітарного лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 „Про затвердження  

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”,  Постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 „Про внесення змін постанов 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, Наказу Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 

та управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 12 липня 

2021 року № 1451̸97 - од “Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності 

в закладах освіти області у 2021/2022 навчальному році”,   

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього 

процесу є пріоритетними в діяльності Кіровоградського обласного центру 

дитячої та юнацької творчості. 

 

Мета: формування в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до 

власного життя і здоров'я, до питання особистої безпеки, безпеки оточуючих та 

навколишнього середовища, опанування ними життєвих навичок безпечної 

поведінки в повсякденному житті та в разі виникнення надзвичайних ситуацій  

 

Завдання: 

- навчання учасників освітнього процесу прогнозуванню небезпечних 

ситуацій та знаходженню правильних рішень щодо безпечного виходу з них; 

- організація  превентивної  роботи  з профілактики дитячого травматизму; 

- формування практичних навичок надання першої долікарської допомоги 

потерпілим та самодопомоги; 

-виховання відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я 

оточуючих. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010488-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010488-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010488-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010488-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text
http://koippo.kr.ua/arhiv/2021/nakaz_145-197.pdf
http://koippo.kr.ua/arhiv/2021/nakaz_145-197.pdf
http://koippo.kr.ua/arhiv/2021/nakaz_145-197.pdf
http://koippo.kr.ua/arhiv/2021/nakaz_145-197.pdf
http://koippo.kr.ua/arhiv/2021/nakaz_145-197.pdf
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1. Методична робота 

1.1. Підготувати проекти наказів “Про організацію роботи з охорони праці”, 

“Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу 

та в побуті” 

Кордонська Л.М. 

Коман Л.А. 

серпень, 2021  

1.2. Розробити та  затвердити план Комплексних заходів щодо профілактики 

дитячого травматизму у освітньому процесі та у побуті вихованців 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості на 2021/ 2022 

н. р.  

Кордонська Л.М. 

серпень, 2021  

1.3. Оновити, відповідно до нормативних документів, та затвердити 

Протиепідемічні заходи у Кіровоградському обласному ЦДЮТ на період 

карантину, у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Кордонська Л.М. 

вересень, 2021   

1.4. Оновити, відповідно до нормативних документів, та затвердити на 

засіданні педагогічної ради, Тимчасовий порядок організації освітнього процесу 

в ЦДЮТ в період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

Кордонська Л.М. 

вересень, 2021   

 1.5. Оновити Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед 

здобувачів освіти та працівників закладу, відповідно до нормативних 

документів. 

Кордонська   Л.М.  

вересень, 2021  

1.6. Розробити та затвердити Положення про проведення Тижнів безпеки 

життєдіяльності у Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької 

творчості в 2021/2022 навчальному році.   

Кордонська Л.М. 

Пугакова Н.Г. 

серпень, 2021  

1.7.Розробити та реалізувати план проведення заходів в рамках „Тижнів 

безпеки життєдіяльності”.  

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г.  



95 

завідувачі  відділами  

керівники гуртків  

протягом року 

 

1.8. Висвітлення питання „Про стан роботи з охорони праці,  безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту в ЦДЮТ” на засіданнях педагогічних рад. 

Кордонська Л.М. 

відповідно до плану 

1.9. Проведення  для працівників ЦДЮТ навчання з правил безпеки праці, 

пожежної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, поводження в 

різних надзвичайних ситуаціях, надання першої домедичної допомоги. 

Кордонська Л.М. 

Коман Л.А. 

протягом року 

 

2. Організаційна робота 

2.1. Інформувати всіх учасників освітнього процесу  про правила організації 

освітнього процесу, відвідування закладу та перебування в ньому в умовах 

профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Кордонська Л.М. 

Пугакова Н.Г. 

постійно  

 

2.2. Провести інструктажі з ОП та БЖ із працівниками закладу та 

здобувачами освіти щодо особливостей поведінки в умовах карантину, 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-l9), дотримання 

правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів 

Кордонська Л.М. 

Коман Л.А. 

 завідувачі відділів 

керівники гуртків 

 

2.3. Систематично вести інформаційну кампанію на офіційних сторінках 

закладу в мережі Інтернет,  роз'яснювальну  роботу  із здобувачами освіти, 

працівниками ЦДЮТ щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування 

на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладі та 

важливість вакцинації для зниження рівня захворюваності 

Кордонська Л.М. 

Орел Ю.С.  

Пугакова Н.Г. 

зав. відділами,  

керівники гуртків 

постійно 
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2.4. Провести Тижні безпеки життєдіяльності:  

- Тиждень знань правил Дорожнього руху на тему: „Вивчаємо, знаємо, 

виконуємо!”  

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г. 

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

вересень, 2021  

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: „Добрий і злий сірничок ”  

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г. 

завідувачі відділами 

керівники гуртків  

листопад, 2021  

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на 

тему: „Здоров'я -  запорука успіху!”  

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г. 

завідувачі відділами 

керівники гуртків  

січень, 2022   

- Тиждень знань безпеки життєдіяльності (в рамках якого проводиться день 

Цивільного захисту) на тему: „Обережно: небезпека!” 

Кордонська Л.М. 

Пугакова Н.Г. 

зав. відділами  

керівники гуртків 

квітень, 2022  

 - Тиждень знань правил Дорожнього руху на тему: „Правила дорожнього руху  

- твої правила!”  

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г. 

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

травень, 2022   

 

 

2.5. Підбір та поширення інформаційних матеріалів з питань безпеки 

життєдіяльності серед вихованців та педагогів.  
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Пугакова Н.Г.  

постійно 

2.6. Проводити роз'яснювальну роботу з вихованцями, педагогічними 

працівниками та батьківською громадськістю з питань булінгу.  

Кордонська Л.М. 

Береславська О.М.  

завідувачі відділами  

керівники гуртків.  

протягом року  

 

2.7. Проводити роз'яснювальну роботу з гуртківцями, педагогічними 

працівниками та батьківською громадськістю з питань основних правил безпеки 

дітей в мережі Інтернет  

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г.  

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

протягом року 

 

2.8. Організувати  та провести  заходи  до Дня безпечного Інтернету. 

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г.  

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

лютий, 2022 

 

2.9. Проведення превентивної роботи з дітьми, педагогічними працівниками 

та батьківською громадськістю з попередження суїцидальної поведінки у дітей  

Кордонська Л.М.  

Береславська О.М.  

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

протягом року 

 

2.10.  Проведення тренувальних  практичних занять з евакуації на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г. 

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

протягом року 
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2.11. Ведення роз’яснювальної роботи, проведення Інструктажів з безпеки 

життєдіяльності із здобувачами освіти, відповідно до діючого Положення із 

врахуванням Тимчасових рекомендацій. 

керівники гуртків 

протягом року 

2.12. Організація участі керівників гуртків  в тренінгах, вебінарах, 

навчальних курсах, присвячених методикам організації роботи з безпеки 

життєдіяльності. 

Кордонська Л.М.  

Пугакова Н.Г. 

завідувачі відділами  

керівники гуртків  

протягом року 


