
Аналіз роботи БДЮТ за 2015-2016 навчальний рік 

Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою в БДЮТ у 2015-2016 

навчальному році, становить 1820 вихованців, це 32% від загальної кількості дітей 

шкільного віку міста. З них 564 – дітей дошкільного віку, 517 учнів молодшого 

шкільного віку, 499 – середнього, 240 – старшого.  

У закладі сформовані 126 груп 32 гуртків. 1131 дітей навчаються у 74 групах 

початкового рівня, 393 дітей – у 27 групах основного рівня, 296 дітей – у 25 

групах вищого рівня. Навчають та виховують дітей 33 педагоги, 9 сумісників 12 – 

мають звання «керівник гуртка-методист».  

У 2015-2016 році заклад працював над єдиною науково-методичною темою 

«Розвиток обдарованості дитини під час навчально-виховного процесу в 

позашкільному навчальному закладі». Результати цієї роботи представлені у 

збірнику «Розвиток творчої обдарованості в умовах сучасного позашкільного 

закладу». 

Групи в БДЮТ формуються згідно Положення про позашкільні заклади та 

Статуту БДЮТ. Середня наповнюваність у групах за 2015-2016 навчальний рік 

становила 13,5 дітей.  

Керівники гуртків БДЮТ, велику увагу приділяють роботі з соціально 

незахищеними дітьми. Статистика 2015-2016 рр.: кількість дітей сиріт – 3, 

напівсиріт – 18, дітей інвалідів – 18, з багатодітних сімей – 67, малозабезпечених 

– 4, особи переміщені з тимчасово окупованої території – 2, діти учасників АТО – 

7. Керівники гуртків та методичний кабінет організовує та проводить велику 

кількість заходів для цієї категорії дітей.  

Заняття гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості проводились і на базі 

загальноосвітніх шкіл №1, 3, 6, 7, 8, міської центральної бібліотеки на підставі 

відповідних угод з даними закладами освіти.  

Під час канікул БДЮТ працював за окремим розкладом та окремим планом 

виховних заходів. Для юних бориспільців проводилося багато цікавих заходів, 

лялькових вистав, інтелектуальних конкурсів. Вже восьмий рік підряд «Клуб 

«Лідер» проводить своє навчання «Школа лідерів».  

У 2015-2016 навчальному році вихованці закладу брали участь та отримали 

багато перемог в різноманітних конкурсах. 

 

 



Результативність участі: 

Міських – І місць – 27 

ІІ – 16 

ІІІ – 6 

Обласних – І місць - 3 

ІІ – 4 

ІІІ – 3 

Гран-прі - 1 

Всеукраїнських – І місць – 13 

ІІ – 11 

ІІІ – 8 

Гран-прі - 2 

Міжнародні - І місць – 16 

ІІ – 8 

ІІІ – 2 

Гран-прі – 6 

  

Науково – методична робота за 2015-2016 навчальний рік 

Педагогічний колектив у 2015 – 2016 навчальному році працював над 

вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток обдарованості дитини під 

час навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі». 

З метою розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, 

обміном досвіду роботи була проведена педрада - фестиваль методичних 

об'єднань на тему: «Професійно - компетентнісний підхід – запорука успіху в 

роботі методичного об'єднання», яка проводилась у три етапи:  

презентація діяльності методичних об'єднань;  

інтелектуальний;  

художній.  



Предметом засідань методичних рад були: обговорення рівня фахової 

майстерності педагогів, стану програмного забезпечення навчального процесу, 

організація та проведення виставок, розгляд і затвердження методичних 

матеріалів, аналіз підготовки до проведення атестації педагогічних працівників, 

організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження 

досягнень передового педагогічного досвіду тощо.  

У БДЮТ активно працювали 5 методоб'єднань 

Протягом року діяли три творчі групи:  

- «Там де, Альтиця текла» (до 1000-ліття першої писемної згадки про місто 

Бориспіль). Результатом роботи стала літературно музична композиція, 

презентована під час святкування Дня міста.  

- «Робота з обдарованими дітьми в БДЮТ». Результат роботи – обласний 

семінар для директорів ПНЗ «Розвиток творчої обдарованої особистості в умовах 

сучасного позашкільного закладу»; збірник «Розвиток обдарованості дитини під 

час навчально-виховного процесу в ПНЗ», створення портфоліо обдарованих 

вихованців БДЮТ, індивідуальних програм роботи, зошитів спостережень за 

талановитими дітьми.  

- «Здоров'язбережувальні технології в ПНЗ». Результатом роботи є залучення 

вихованців до активної трудової діяльності, екскурсії, фіззарядка під час занять, 

різноманітні бесіди про здорову їжу, здоровий спосіб життя, акції:«Анти-СНІД», 

«Зробимо Україну чистою», екологічні конференції, участь вихованців закладу в 

конкурсі «Здорові діти – здорова нація». Здоров'язбережувальні технології не 

тільки фізичний розвиток дитини, а й духовний: бесіди про толерантність з 

переглядом фільму «Бумеранг добра», акція «Серце до серця» та інші.  

З метою підтримки молодих та малодосвідчених керівників гуртків, 

створення умов для їх самореалізації, сприяння професійному становленню, 

проводились групові, індивідуальні консультації з питань організації, проведення 

навчальної та виховної роботи з вихованцями.  

Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів сприяла 

курсова перепідготовка. В 2015-2016 н. р. пройшли курсову перепідготовку 

п’ятеро педпрацівників: Левченко Т.В., Мазай Н, М., Борбат І.А., Ілляш І.І., 

Войціщук Н.А..  

За результатами атестації Вишняк Олені Олексіївні, керівнику гуртка 

«Малятко» та Пилипчук Наталії Василівні, керівнику хореографічного гуртка 

«Грація», підтвердили раніше присвоєне педагогічне звання «керівник гуртка-

методист»; 



Губі Ірині Миколаївні, керівнику гуртка раннього естетичного розвитку 

«Малятко», Артамкіній Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка раннього розвитку 

дитини «Сонечко» присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка – методист». 

Роботи керівників гуртків Губи І. М. та Артамкіної В.В. занесені до 

анотованого каталогу КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти». 

У цьому навчальному році методичний кабінет закладу видав методичний 

збірник «Розвиток творчої обдарованості особистості в умовах сучасного 

позашкільного закладу» та прийняв участь в VII Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти -2016», яка проходила в м. Києві.  

Проект заступника директора Рассохи В.В. - «Формування особистості 

патріота засобами екологічного виховання у позашкільному навчальному закладі» 

став лауреатом Всеукраїнського конкурсу в рамках виставки - презентації 

педагогічних ідей та технологій «Сучасна позашкільна освіта – 2016» в номінації: 

«Розробка та впровадження в освітню практику інноваційних технологій, 

технічних засобів навчання, проектів».  

Робота методиста Вишняк О.О. - «Методичні рекомендації для 

акомпаніаторів позашкільних навчальних закладів» стала лауреатом 

Всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар – 2015» у номінації «методист». 

Розроблені авторські навчальні програми, керівників логопедичного гуртка 

«Риторинка», гуртка журналістської майстерності «Слово» та адаптована 

програма гуртка «Вишиванка» були погоджені науково – методичною радою 

міського методичного кабінету управління освіти і науки Бориспільської міської 

ради.  

Педагоги закладу активно брали участь у міських, обласних семінарах, 

майстер - класах. Так, було організовано та проведено:  

Обласний семінар – практикум для директорів позашкільних навчальних 

закладів на тему: «Розвиток творчої обдарованої особистості в умовах сучасного 

позашкільного закладу»;  

Міський семінар – практикум для хореографів та музичних керівників 

дошкільних навчальних закладів міста на тему: «Національно – патріотичне 

виховання дітей дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва»; 

Міський семінар – практикум для вчителів музики та акомпаніаторів освітніх 

навчальних закладів міста на тему: «Основи звукорежисури в умовах роботи 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів»; 



Обласний майстер – клас на тему: «Технології реалізації концепції виступів 

як основа презентації творчих проектів театрів мод»; 

Міський семінар – практикум для керівників гуртків та вчителів початкової 

школи на тему: «Соціалізація майбутнього першокласника в умовах 

позашкільного навчального закладу».  

 

Виховна робота БДЮТ за 2015-2016 навчальний рік 

Виховна робота в БДЮТ – невідкладна складова навчально-виховного 

процесу в закладі.  

2015-2016 рік пройшов під гаслом святкування 1000 річчя першої писемної 

згадки про місто Бориспіль. Цьому була присвячена – літературно-музична 

композиція «Там, де Альтиця текла», яка з успіхом була продемонстрована ще й 

на обласному семінарі директорів позашкільних навчальних закладів. Був 

проведений обласний фестиваль дитячих театрів мод «Феєрія моди», на якому 

Зразковий театр мод «Ладушки», кер. Сарканіч Г.К. отримав найвищу нагороду - 

«Гран-прі». Творчі колективи БДЮТ представляли презентаційну роботу з 

концертними програми в загальноосвітніх навчальних закладах №3 і №7 – до Дня 

вчителя і до Дня жінки, до Дня людей з особливими потребами. Варто відмітити 

вперше проведений міський конкурс поетів, письменників, читців та благодійні 

концерти для воїнів-захисників в учбовому центрі Національної гвардії України 

(с. Старе). Чотири поїздки вихованців закладу дали змогу бійцям психологічно 

розвантажуватись, створити для них позитивну атмосферу. Допомога воїнам 

АТО, робота з дітьми-інвалідами – школа життя, яка вчить дітей патріотизму, 

взаємодопомозі, толерантності, наш маленький внесок у велику справу – справу 

справедливості і перемоги. 

На високому рівні були проведені: ювілей Зразкового вокального ансамблю 

«Веселочка», фестиваль патріотичної пісні «Пісні обпалені війною», сольний 

концерт випускниці БДЮТ Катерини Макотерської, звітні свята творчих 

колективів, що пройшли в два етапи - 21 квітня 2016 року в міському Будинку 

культури звітували – вихованці вищого рівня, а 14 травня-початкового та 

середнього рівнів. Вони влаштовали цілий сімейний фестиваль – з майстер-

класами, ярмаркою-продажем солодощів, спечених батьками, з ігровими 

програмами, які проводили лідери АУС. Захід мав благодійний характер – кошти 

в сумі 4282 грн. були передані батькам на лікування Анюти Савочкіної.  

Брали участь у проекті «Ми українці – від заходу до сходу» та отримали 

запрошення на церемонію нагородження за краще виконання Гімну України. 

Колективи закладу: Народний хореографічний ансамбль «Радість», Зразковий 



театр мод «Ладушки», Зразковий хореографічний ансамбль «Грація», Зразкова 

студія образотворчого мистецтва «Райдуга» брали участь у Всеукраїнській 

церемонії нагородження в номінаціях: «Народний художній колектив» та 

«Зразковий художній колектив» (м. Київ, Арка Дружби народів).  

Участь в заходах до Дня Перемоги, до Дня Чорнобильської трагедії, перемога 

в міському конкурсі театральних колективів, фольклорних колективів, юних 

читців, фестивалі іноземних мов, концертна програма «Випускник -2016». Вже 

традицією стало проведення святкових лінійок на початку і в кінці навчального 

року.  

Виховна робота цікава, різноманітна, сприяє всебічному розвитку 

вихованців. 

З вересня 2015 по травень 2016 року для дітей дошкільного віку було 

проведено 119 заходів, для дітей молодшого шкільного віку – 68, для дітей 

середнього шкільного віку – 58, для старшокласників – 26. 

У рамках року англійської мови керівниками гуртків з вивчення іноземної 

мови були проведені розважально-пізнавальні програми: ABC-party (прощання з 

буквариком), «Конференція на екологічну тематику англійською мовою», 

«Угадай мелодію», «Розважально-пізнавальна програма «Чарівний світ 80-х», 

розважальна програма до дня Святого Валентина, фестиваль казок «Різдвяна 

історія», «Свято 8 Березня», родинні свята. Участь в заходах допомагає дітям як в 

закріпленні мовленнєвих навичок, так і залучає їх до активної участі в 

суспільному та творчому житті закладу.  

Керівники гуртків декоративно-вжиткового відділу протягом року брали 

участь у 7 міських, 5 обласних та всеукраїнських виставках та конкурсах, де 

отримали багато призових місць. Особливо слід відзначити персональні виставки 

вихованців Зразкової студії образотворчої діяльності «Райдуга» та персональну 

виставку Черпак Ольги.  

Керівники гуртків по роботі з дошкільнятами успішно працювали протягом 

року, навчали та виховували дітей, проводили цікаві виховні заходи: Родинні 

свята, День Святого Миколая, звітні розважально-пізнавальні програми.  

Керівниками художньо-естетичного відділу були проведені концертні 

програми, приурочені до таких свят: лінійка з нагоди початку та закінчення 

навчального року, День учителя, День людей похилого віку, благодійні концерти 

для воїнів-захисників, 8 березня, 9 травня, День сім'ї, Міжнародний день захисту 

дітей, День незалежності, День міста, День Соборності, відкритий фестиваль-

конкурс вокальної майстерності «Весняні голоси».  



Особливої подяки заслуговує робота методоб'єднання акомпаніаторів під 

керівництвом Вишняк О.О. Завдяки їхньому творчому підходу організація та 

музичне оформлення свят проходило на найвищому професійному рівні.  

Традиційно керівниками гуртків були проведені бесіди з метою охорони 

життєдіяльності вихованців теми:  

- правила поведінки в закладі та безпека життєдіяльності; 

- правила дорожнього руху; 

- правила безпечної поведінки вдома та на природі; 

- правила протипожежної безпеки; 

- профілактика шкідливих звичок; 

- правила поводження з вибухонебезпечними речовинами; 

- правила безпечної поведінки на кризі, воді; 

- правила з техніки безпеки під час літніх канікул. 

Проводилися і бесіди, присвячені видатним діячам та датам: історія нашого 

міста, наші земляки, правила толерантності, День пам'яті жертв голодомору, День 

української писемності та мови, Шевченківські дні, День Чорнобильської трагедії, 

до річниці Перемоги над нацизмом у Європі та інші.  

Протягом 2015-2016 навчального року в БДЮТ було організовано та 

проведено близько 200 організаційно-масових та пізнавально-розважальних 

заходів і концертних програм до різних знаменних дат. Варто відмітити 

благодійні концерти та ярмарки-продажі зі збору коштів для маленької дівчинки 

Анюти Савочкіної, яка потребує лікування. Також ми продовжували надавати 

всебічну підтримку воїнам АТО.  

У практику роботи закладу ввійшли щорічні звіти перед батьками, які 

проводилися у формі виставок, концертів, відкритих занять, де діти показували 

свої досягнення за рік. Вже традиційними стали родинні свята для вихованців І 

року навчання, психолого-педагогічні семінари, тренінги та круглі столи для 

батьків вихованців. 


