
Звіт  

роботи педагогічного колективу обласного ЦДЮТ  

за 2020-2021 навчальний рік 
 

 

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  та області. 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. 

Войчук Вероніка Олександрівна, заступник директора з навчальної 

роботи, провела семінарське заняття щодо теоретико-прикладних засад 

дистанційного навчання, визначення його форм на різноманіття можливих 

педагогічних технологій. Протягом року, під її керівництвом здійснювалася 

напружена робота педагогічного колективу з розробки вебресурсів 

навчальних дисциплін (навчальні комплекси для дистанційного навчання) за 

різними профілями гурткової роботи. Для надання методичної допомоги з 

використання сучасних ІТ-технологій методисти Пасічняк Олександр 

Миколайович та Олексієнко Катерина Вікторівна провели 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» Тодосієва Ю. О. - «Розвиток креативного мислення вихованців у 

постановочній роботі. Прийом «контракшн-реліз» на заняттях із сценічного 

руху, 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. 

Адміністрація ЦДЮТ робила акценти на  плюси  змішаного навчання, а 

саме: підвищення власної компетентності педагогів у сфері інформаційних 

технологій; здійснення ними методичної діяльності; прояви творчої 

компетентності в адаптації звичних форм та методів 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. Комплексна навчальна програма 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». 

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 

закладі позашкільної освіти. Рішенням педагогічної ради колективу ці 

навчальні програми було затверджено. 

Одним з обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення 

професійної кваліфікації. В 2020-21  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. 

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. 

 Атестаційна  комісія департаменту освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації прийняла рішення про  атестацію на відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

концертмейстерам: 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, залежно від специфіки напрямів гурткової роботи. 

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, 

видані  свідоцтва  про позашкільну освіту.  

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 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, згідно з якими визначається 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. Для цього приміщення 

та територія закладу позашкільної освіти повинні бути облаштовані з 

урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування. 

У закладі освіти має забезпечуватися доступність будівель та приміщень 

відповідно до його типу та профілю, створені належні умови для дітей з 

особливими потребами. Заклад освіти повинен взаємодіяти з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами (далі – ООП) та фахівцями інклюзивно-

ресурсного центру. Це вимоги для усіх без виключень ЗПО, які висуває для 

них держава. 

Станом на 2020/2021 навчальний рік у Кіровоградському обласному 

ЦДЮТ ще  не створені всі необхідні умови для впровадження інклюзивної 

освіти: відсутні зручний пандус, навчальні кабінети для занять та відпочинку, 

спеціальні туалетні кімнати, ліфт тощо. Але проектом ремонтних робіт, які 

тривають у закладі, це передбачено.  

 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.  

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 впровадженням 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 

України. Загалом у конкурсній програмі фестивалю взяли участь понад 2,5 тис. 

дітей. У 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 загальних результатів 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. Нова Стратегія ЦДЮТ на 2021-2025 роки  була обговорена 

педагогічним колективом закладу  та затверджена рішенням педагогічної 

ради.  

 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, педагогічне керівництво діяльністю    якого 

забезпечує  обласний   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.  

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 

«Активна генерація». 

Усі заходи громадянського спрямування, які були організовані під 

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

активній участі більшості колективів.  

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 відіграють євроклуби, учасники яких стають носіями 

європейської культури у своїх громадах. Євроклуби Кіровоградщини 

об’єднані в Асамблею, яка діє на базі  обласного ЦДЮ. Саме в 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  робота євроклубів   виведена   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);  

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". Кіровоградський обласний ЦДЮТ  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".  

В 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, художні колективи обласного ЦДЮТ взяли участь у  

безліч всеукраїнських фестивалів у форматі онлайн, в яких постійно здобували 

перемоги. Багато колективів використовували у відеороликах технологію 

«хромакей», завдяки якій покращилися фони, на яких проводилися зйомки. 

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 

молодіжного клубу 

«Імідж» Юкіш М. 

Дистанційний 

Всеукраїнський конкурс 

читців «SAMOCVITY – 

Кольорові слова» 

ІІ місце Вересень 2020р. 

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 

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 

Всеукраїнський 

конкурс-фестиваль 

ІІ місце 15 листопада 2020р. 

м. Івано-Франківськ 



мистецтва «Антарес» 

молодша група  

«Український ART 

клондайк»  

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 

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 

декоративно-

І місце Листопад 2020 р. 



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 

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 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

ІІ місце Лютий 2021р. 



клубу "Імідж" М'якота 

Марія 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

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 "Імідж"  

Григор'єва Поліна 

Всеукраїнський 

фестиваль вшанування 

воїнів України 

"Розстріляна молодість" 

ІІІ місце Лютий 2021р. 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Диплом за 

участь 

м. Київ 



друзів» номінація  

«Онлайн-гра» соло 

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 Всеукраїнський̆ 

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 

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 

І місце  15-17 травня 

2021р. 

м. Кропивницький 



Європи «Єврофест 

2021» 

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 

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 



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 

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 

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 

Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

Диплом 

учасника 

01.06. 

м. Київ 



оркестру духових 

інструментів "Зміна" 

духових оркестрів 

«Армія дітям»  

Народний художній 

колектив театру-студії 

"Маска" 

обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

Гран прі Травень 2021р. 

м. Кропивницький 

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 

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 педагоги художніх колективів ЦДЮТ 

провели серйозну виховну роботу. 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» ; 

- 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 («Зміна») за участі семи духових оркестрів України; 

- Проєкт «Я - творча особистість» був проведений серед вихованців 

Народного театру-студії «Маска» за ініціативи Інни Валуйко;  

- 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»; 

- 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»; 

- 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:  

-  висвітлення 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 наступних електронних та 

друкованих ЗМІ: "DOZOR", "Прожектор", "Златопіль", "Трибуна", "CBN", 

"Утренний город", "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 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 у соціальних мережах за 

запитами. 

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  сторінок  ЦДЮТ. 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, кількість 

відвідувачів сайту зросла за навчальний рік більш ніж в 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 в 

онлайн/заочних/дистанційних заходах, які організовував наш заклад. 

Програма «Дивосвіт 2020-2021 у навчальному році виконувалася в 

новому форматі, зважаючи на те, що в зв’язку карантинними обмеженнями, 

масові заходи відбулися у форматі онлайн згідно із санітарними нормами, 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 проводив обласний ЦДЮТ, 

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. Про більшу частину заходів уже було згадано у попередніх 

програмах. 

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 з 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 в 

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». 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.  



Проводилась робота зі сприяння розвитку загальних вмінь, навичок 

вихованців позашкілля, необхідних для оволодіння програмним матеріалом 

через ігрову діяльність та змістовне дозвілля у 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 

дитячому та підлітковому середовищі відіграє 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 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 (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. За результатами діагностики, було організовано індивідуальну 

розвивальну та корекційну роботу з вихованцями різного віку. 

Сприянням дослідженню ціннісних орієнтирів вихованців  було 

проведення двох етапів Арт-лабораторії життєвих завдань «Бережи здоров'я 

змолоду». Проведення занять в гуртках і студіях закладу очно і онлайн 

«COVID19. Що треба знати, щоб не захворіти», «Наркоманія – шлях до 

безодні» сприяли підвищенню обізнаності вихованців  способам збереження 

власного здоров'я та профілактиці шкідливих звичок, формуванню критичного 

мислення. 

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, 

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. 

Тож, враховуючи об’єктивні обставини, в яких походив навчальний рік, 

можна констатувати, що завдання поставлені перед педагогічним колективом 

закладу, були виконані. 


