АНАЛІЗ РОБОТИ БДЮТ «ДИВОЦВІТ»
за 2018– 2019 навчальний рік
Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради
Київської

області

(БДЮТ

«Дивоцвіт»)

є

комплексним

навчально-виховним

позашкільним закладом, створеним 01.09.1984року. Основними завданнями закладу є:
реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для задоволення потреб
у додатковій освіті, в сфері художньої творчості та декоративно-вжиткового
мистецтва, допомога у професійному самовизначенні; виявлення, розвиток і підтримка
юних талантів, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва,
організація змістовного дозвілля учнів та молоді.
БДЮТ «Дивоцвіт» організовує свою роботу за принципом добровільності,
вільного вибору дітьми видів діяльності, диференціації змісту, форм освіти.
До занять залучаються діти віком з 4 до 21 року.
Основними документами, що визначає та регламентує аспекти діяльності нашого
закладу, є Статут БДЮТ «Дивоцвіт», який розроблений на основі положень
Конституції

України,

Законів

України

“Про

освіту”,

“Про

позашкільну

освіту”,“Положення про позашкільний навчально-виховний заклад”, “Конвенції ООН
про права дитини” та інших нормативних документів, що регулюють діяльність
закладу позашкільної освіти.
Заняття в гуртках розпочинаються о 8.00 і закінчуються о 20.00 год. Заклад
працює 7 днів на тиждень.
Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою в БДЮТ «Дивоцвіт» у 2018-2019
навчальному році, становила 1875 вихованців, це 22% від загальної кількості дітей
шкільного віку міста. З них 446-дітей дошкільного віку, 610 учнів молодшого
шкільного віку, 536- середнього, 283-старшого.
В освітньому закладі сформовані 129 груп, 32 гуртки.1048 дітей навчаються у 72
групах початкового рівня, 544 дітей у 38 групах основного рівня, 283 дітей у 19групах
вищого рівня. Навчають та виховують дітей 38основних педагогічних працівників, (12
– мають звання «керівник гуртка-методист») та 10 сумісників.

У 2018-2019 році заклад працював над єдиною науково-методичною темою:
«Педагогіка життєтворчості як основа навчально-виховного процесу в позашкільному
закладі».
Навчально-виховна програма закладу реалізовувалася
за такими напрямками:
НАПРЯМ, ВІДДІЛЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ

ГРУП
Художньо-естетичний

55

846

Еколого-натуралістичний

1

17

Дослідно-експериментальний

3

26

Соціально-реабілітаційний

3

52

Гуманітарний напрям

10

47

Науково-технічний напрям

8

100

Всього

80

1088

За рахунок платних послуг в БДЮТ «Дивоцвіт»
працювало 49 груп в яких навчалося 787 дітей
Назва гуртка

Кількість груп

Кількість дітей

25

411

Гурток з вивчення німецької мови

1

15

Народний хореографічний

3

53

3

45

1

15

1

11

4

64

Гурток з вивчення англійської
мови

ансамбль «Радість»
Зразковий хореографічний
ансамбль «Грація»
Гурток «Гармонія»
Народний вокальний колектив
«Веселочка»
Гурток «Малятко»

Гурток «Пізнайко»

4

66

Гурток «Мозаїка»

3

43

Гурток «Сонечко»

4

64

Всього:

49

787

Групи в БДЮТ «Дивоцвіт» формуються згідно Положення про позашкільний
навчальний заклад та Статуту БДЮТ «Дивоцвіт». Середня наповнюваність у групах
за 2018-2019 навчальний рік становила 13 дітей.
Наявна мережа гуртків та об'єднань відповідає типу закладу, стану
фінансування, статутним завданням.
На основі щорічного аналізу запитів батьків та інтересів дітей значно
розширилася

мережа

гуртків

гуманітарного,

науково-технічного,

соціально-

реабілітаційного, художньо-естетичного напрямків.
Керівники гуртків БДЮТ «Дивоцвіт» велику увагу приділяють роботі з
соціально-незахищеними дітьми. Згідно статистичних даних

2018-2019н. р. в

закладі навчалися: діти сироти – 1, діти інваліди – 11, діти позбавлені батьківського
піклування - 2, з багатодітних сімей – 76, малозабезпечених – 10, особи переміщені з
тимчасово окупованої території – 20, діти учасників АТО – 20. Для дітей даних
категорій

педагоги

організовували

та

проводили

різноманітні

виховні

та

інтелектуальні заходи. Навчально-виховна робота в гуртках та творчих об'єднаннях
здійснювалась згідно навчальних планів та програм. Педагоги працювали

за

навчальними програмами різного рівня,затвердженими управлінням освіти і науки
Бориспільської міської ради.
Заняття гуртків

проводилися і на базі освітніх закладів: Загальноосвітньої

школи I- III ступенів №1 імені Ю.Головатого, Загальноосвітньої школи I- III
ступенів №6, НВК «Гімназія Перспектива» загальноосвітньої школи I- II ступенів
імені Володимира Мономаха, Бориспільського академічного ліцею, міської
центральної бібліотеки на підставі відповідних угод з закладами освіти.
Під час канікулярних періодів

БДЮТ «Дивоцвіт» працював за окремим

розкладом та окремим планом виховних заходів. Для юних бориспільців
проводилося багато цікавих заходів, лялькових вистав, інтелектуальних конкурсів.
Вже більше десяти років на зимових та літніх канікулах вихованці Зразкового

творчого об»єднання «Клуб «Лідер» проводять навчання лідерської зміни на «Школі
лідерів».
Організація навчально-виховного процесу здійснювалась відповідно до річного
плану роботи, складеного з урахуванням методичних рекомендацій щодо планування
діяльності закладів позашкільної освіти. План розглядався на засіданні педагогічної
ради БДЮТ «Дивоцвіт» та затверджувався начальником управління освіти і науки
Бориспільської міської ради.
У 2018-2019 навчальному році вихованці закладу брали активну участь в
різноманітних конкурсах та отримали багато перемог.
Результативність участі:
Міських – І місць - 43
ІІ – 26
ІІІ – 20
Гран-прі – 3
Всього : 92
Обласних – І місць - 2
ІІ – 6
ІІІ – 5
Всього : 13
Всеукраїнських – І місць – 28
ІІ – 19
ІІІ – 5
Гран-прі – 7
Всього : 59
Міжнародні - І місць – 25
ІІ –13
ІІІ – 3
Гран-прі – 4
Всього : 45

Успішне виконання завдань позашкільної освіти і виховання значною мірою
залежить від наполегливої праці організаторів методичної роботи – заступників
директора, методистів та керівників методичних об'єднань.

Науково-методична робота за 2018-2019 навчальний рік
БДЮТ «Дивоцвіт»
Науково-методична робота в

2018-2019 навчальному році в закладі

здійснювалась з метою реалізації основних розпорядчих документів та комплексних
програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і
науки

Київської

обласної

державної

адміністрації,

Комунального

вищого

навчального закладу Київської обласної ради КОІПОПК, відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»,
концепції Нової української школи, наказу БДЮТ «Дивоцвіт» «Про організацію
методичної роботи з педагогічними працівниками БДЮТ «Дивоцвіт» у 2018-2019 н.
р. № 61 від 31 серпня 2018 р.
Мета науково методичної роботи: підтримувати діловий тонус педагогів,
сприяти розвитку творчого потенціалу керівників гуртків на досягнення позитивних
результатів навчально-виховного процесу.
У БДЮТ «Дивоцвіт» створена і ефективно працює система колективної та
індивідуальної роботи керівників гуртків, яка спрямована на підвищення
професійного рівня педагогічних працівників, удосконалення інформаційноаналітичного забезпечення освітнього процесу та проводиться з урахуванням
інтересів і запитів різних категорій педагогів.
Педагогічний колектив БДЮТ «Дивоцвіт» у 2018 -2019 н.р. продовжив роботу
над єдиною методичною проблемою: «Педагогіка життєтворчості як основа
навчально-виховного

процесу

в

позашкільному

навчальному

закладі»,

яка

відповідає ключовим аспектам Нової української школи.
Над реалізацією проблеми працювали всі методичні структурні підрозділи
БДЮТ «Дивоцвіт». Систематично працювали педагогічні ради, методичні ради,
наради, методичні об’єднання, творчі групи.
З метою розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та
відповідно нових завдань концепції Нової української школи були проведені
педради на теми: «Сучасний освітній простір позашкільної освіти: від концепції до
реалізації»,«Вмотивований педагог – агент змін сучасного освітнього простору в

умовах формування Концепції НУШ»,«Партнерство ПНЗ і сім'ї у формуванні
життєтворчості вихованців». Проведена ділова гра «До нас приїхав ревізор» за
методикою Ольги Просіної – кандидата педагогічних наук. Керівники гуртків
отримали ролі (директор, заступник директора, методист, керівник гуртка, психолог,
спостерігач, начальник управління освіти і науки) та змоделювали ситуації
професійної

діяльності.

Результатом

гри

стали

дві

презентації

конкурентноспроможних проектів.
Методична рада позашкільного навчального закладу покликана координувати
зусилля різних служб та творчих педагогів. Тому, з метою цілеспрямованої роботи
та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у закладі на
першому засіданні було затверджено склад методичної ради, до якого ввійшли:
директор БДЮТ «Дивоцвіт» – Тименко Н.І., заступник директора з навчальнометодичної роботи Рассоха В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
Кубрак І.А, психолог Шуменко Л.Д. та голови методичних об'єднань закладу.
Визначено та затверджено план роботи методичних структур на 2018 – 2019
навчальний рік.
Предметом засідань методичних рад були: обговорення рівня фахової
майстерності педагогів; стан програмного забезпечення навчального процесу; рівень
організації та проведення виставок; розгляд і затвердження конкурсних методичних
матеріалів; аналіз підготовки до проведення атестації педагогічних працівників;
впровадження досягнень передового педагогічного досвіду тощо.
Важливу роль в підвищенні загального, фахового і методичного рівня педагогів
відіграють методичні об’єднання, завданнями яких є ознайомлення педагогів із
сучасним станом і перспективами розвитку позашкільної освіти, досягненнями
вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, перспективним
педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників за
фахом, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.
Протягом навчального року плідно працювало п’ять методичних об'єднань:


керівників гуртків декоративно-ужиткового відділу;



керівників гуртків художньо-естетичного відділу;



керівників гуртків з вивчення англійської мови;



керівників гуртків, що працюють з дошкільнятами;



акомпаніаторів.

У закладі діяли чотири творчі групи, до складу яких входили педагоги, які
вирішували актуальні проблеми навчально-виховного процесу:
- творча група «Обдарована дитина» в навчальному році продовжила роботу
над реалізацією проекту «Обдарована дитина», результатом якої

стала активна

участь вихованців хореографічних, вокальних та гуртків декоративно – ужиткового
напрямку в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях,
розважально – пізнавальних програмах. Організовані та проведені конкурси
обдарованих дітей закладу: «Голос Веселочки», «Весняночка – паняночка». Участь у
звітному концерті Народного вокального колективу «Веселочка», ювілейному
концерті Зразкового хореографічного ансамблю «Грація». Звітна виставка робіт
талановитих вихованців декоративно - ужиткового напряму «Палітра творчості»
- творча група «Здоров'язбережувальні технології в ПНЗ» продовжила роботу
над реалізацією проекту

«Здоров’язбережувальні технології» метою якої є

залучення вихованців до активної трудової діяльності, екскурсій, фіззарядок,
флешмобів, конкурсів. Організовані та проведені лялькові вистави, різноманітні
бесіди про здорову їжу, здоровий спосіб життя, пізнавально-розважальні програми
для вихованців та батьків. В рамках тиждень здоров'я для вихованців молодшого та
середнього шкільного віку проведені: флешмоб «Здоровим бути – круто!», Art–
конкурс «Здоров'я – це модно!». Більше 300 дітей прийняли
руханках, вікторинах про здоровий спосіб життя та

участь у музичних

конкурсах образотворчого

мистецтва. Вихованці старшого шкільного віку стали учасниками загальноміської
акції «SOS: Врятуй Україну від СНІДу» та заходів присвячених Дню Землі»;
- творча група «Профорієнтація вихованців у ПНЗ» працювала над створенням
циклу занять - подорожей для дітей 5-6 річного віку, які мають на меті
ознайомлення дітей із знаряддями праці, економічною цінністю кожної професії.
Розроблена низка профорієнтаційних тренінгів для дітей середнього шкільного віку,
проведені

заходи для старшокласників: «Зустріч з відомими людьми цікавих

професій», «Обери майбутнє», круглий стіл «Навчання за кордоном – за і проти».
Вихованці закладу проявили активність і в профорієнтаційному заході «Країна

професій», де спробувати себе в ролі модельєра і перекладача, дизайнера аксесуарів
і фотографа, художника і вчителя, журналіста і флориста та ін..
- члени творчої групи «Музейна педагогіка» працювали над поповненням
матеріалів до фонду музею історії закладу.
Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів сприяла
курсова перепідготовка. У 2018-2019 н. р. у Київському університеті імені Бориса
Грінченка курсову перепідготовку пройшли три педагогічні працівники: Хижна
І.А., Крастиченко Н.В., Малогловець Н.О. та Ілляш І.І.-керівник гуртка раннього
розвитку дитини «Пізнайко» закінчила «Онлайн - курс для вчителів початкової
школи» Міністерство освіти і науки України, онлайн – освіта EdEra та громадською
спілкою «Освіторія». Шуменко Л.Д. – психолог, закінчила курс «Навчаймося
вчитись:Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» через
платформу масових відкритих онлайн – курсів Prometheus;
З метою активізації професійної діяльності та забезпечення встановлення рівня
фахової кваліфікації здійснювалась атестація керівників гуртків. Під час атестації
вивчалися професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, створювалися
оптимальні умови для вивчення та впровадження педагогічного досвіду кращих
педагогів закладу, які демонстрували свою майстерність через відкриті заняття,
виховні заходи, майстер-класи, семінари, конференції.
За результатами атестації:
- Онуфрієнко О.І.- керівнику гуртка «Фантазія» підтвердили раніше
присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліс»;
- Дубініній Н.А. - керівнику гуртка «Школа маленької леді» та
Малогловець Н.О. – керівнику гуртка з вивчення англійської

мови

присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;
У навчальному 2018 – 2019 році один художній колектив закладу отримав
підтвердження

звання «Зразковий художній колектив» -

Зразкове творче

об'єднання « Клуб лідер»
Протягом навчального року продовжувала свою роботу Школа педагогічної
майстерності «Майстер». Для підвищення фахового рівня педагогічних кадрів та з
метою популяризації досвіду гурткової роботи,

проводились відкриті заняття,

творчі дискусії, майстер-класи.
досвідчені

педагоги

В рамках місячника педагогічної майстерності

демонструвались нестандартні заняття

молодим та

малодосвідченим педагогам і передавали досвід своєї роботи. Вже стало доброю
традицією

наприкінці

березня підводити підсумок

керівників гуртків та демонструвати

педагогічної

діяльності

майстерність, креативність у конкурсі

«Творчий портрет керівника гуртка -2019р». Цього року молоді, ерудовані,
талановиті педагоги: Мартиненко Людмила Володимирівна, керівник Народного
хореографічного ансамблю «Радість»; Левченко Тетяна Василівна, керівник гуртка
раннього розвитку дитини «Мозаїка»; Федорченко Ірина Миколаївна, керівник
гуртка «Школи маленької леді» та Машкова Марина Вікторівна, керівник гуртка з
вивчення англійської мови «MerryEnglish» змагались у трьох етапах: «Візитка»,
«Інтелектуальний», «Я і мої діти». Конкурсанти підтвердили , що вони
професіонали, майстри своєї справи, достойні звання «Творчий керівник гуртка».
Одним із пріоритетних напрямів методичної роботи закладу є робота з
молодими педагогами. З метою підтримки молодих та малодосвідчених керівників
гуртків, створення умов для їх самореалізації, сприяння професійному становленню,
працювала група «Сходинки». Здійснювались групові, індивідуальні консультації з
питань організації, проведення навчальної та виховної роботи з вихованцями,
засідання, педагогічні лекторії, круглі столи. Організована робота наставників з
числа кращих досвідчених педагогів відповідного фаху для надання методичної
допомоги педагогам початківцям. Проведений місячник молодого педагога, в
рамках якого відбулись: відкриті заняття, взаємовідвідування занять та виховних
заходів, самоаналіз заняття молодим керівником гуртка та аналіз заняття
наставником.
Методичну та професійну майстерність керівники гуртків підтверджували
участю в конкурсах педагогічної майстерності:
Рассоха В.В. – заступник директора, керівник гуртка «Юний дослідник» стала
переможцем

обласного конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти з проектом

«Екологічне виховання як засіб формування особистості патріота в закладі
позашкільної освіти».

За 2018 -2019 навчальний рік є свої напрацювання і в науково – дослідницькій
діяльності:
Вихованці проводили наукові дослідження під керівництвом Федорченко І.М.
-

керівника гуртка «Юний політолог» з теми:«Конституція яка випередила час»,

секція «Конституція Пилипа Орлика в реаліях першої половиниXVIII ст. та історії
правової думки», Хахуди С.В. – керівника історичного клубу «Патріот» з теми:
«Пам'ятні знаки Бориспільщини на тлі визначних подій Української історії», секція
історія України.
Творчі керівники гуртків активно поширювали свій передовий педагогічний
досвід через фахові видання:
1. Абетка доброти:[методичний збірник]/[Упорядник Ілляш І.І.] – Бориспіль, 40с.
2. Федорченко І.М. Павленко І.С. Схильність до ризику як фактор обрання
стратегій поведінки особистості. // Молодь: освіта, наука, духовність.
Збірник доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів та
молодих вчених. – Секція- Психологія.-Київ: Університет «Україна»,2018.
3. Федорченко І.М., Мiшурова Л. А. Психологiчнi особливостi мотивацiї
професiйної дiяльностi персоналу організації. // Молодь: освіта, наука,
духовність. Збірник доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції
студентів та молодих вчених. – Секція- Психологія.-Київ: Університет
«Україна»,2018.
Розроблена навчальна програма з позашкільної освіти еколого –
натуралістичного напряму «Юні дослідники біорізноманіття» (3роки навчання),
подана на розгляд науково - методичної ради Інституту модернізації змісту
освіти та отримала Гриф МОН України ( автор-Рассоха В.В.).
Розроблені, подані на розгляд та погоджені науково – методичною радою
міського методичного кабінету управління освіти і науки Бориспільської
міської ради навчальні програми:
-

з вивчення англійської мови «MerriEnglish» (2роки навчання) укладач:
Машкова М.В.

- з

науково

–

технічного

напряму

«Крій

та

шиття»(2

роки

навчання),укладач: Грищенко Н.І.
- з образотворчого мистецтва, укладач: Шамрик К.С.
Доопрацьована керівником гуртка «Лідер» діюча навчальна програма
Зразкового творчого обєднання «Клуб лідер» подана на розгляд та погоджена
науково – методичною радою міського методичного кабінету управління освіти
і науки Бориспільської міської ради.
Педагоги активно брали участь у міських, обласних, всеукраїнських
семінарах, майстер-класах. У закладі було організовано та проведено:
- обласний

семінар-практикум

«Формування ключових компетентностей

вихованців засобами гуманної педагогіки в умовах сучасного закладу
позашкільної освіти», учасники: заступники директорів, методисти закладів
позашкільної освіти Київської області;
- міський семінар до 100- річчя від дня народження В.Сухомлинського для
методистів та керівників закладів позашкільної освіти «Серце віддаю дітям»;
- міський семінар для методистів позашкільних та дошкільних закладів освіти на
тему: «Розвиток критичного мислення педагогічних працівників як засіб
оптимізації освітнього процесу в закладах освіти»;
- міський семінар – практикум для вчителів музики та керівників гуртків з
вокалу закладів загальної середньої та позашкільної освіти на тему: «Розвиток
вокально – хорових навичок учнів на заняттях музичного мистецтва».
Активність педагогів проявлялась і за межами закладу:
- Тименко Н.І. – директор закладу, стала учасником Міжнародного конгресу
«Освіта і наука заради миру та розвитку суспільства . Країна позашкілля»
присвячений 100 річчю позашкільної роботи в Україні;
- Вишняк О.О. брала участь у фестивалі педагогічних ідей при академії
талановитих керівників та у Всеукраїнському семінарі ОРФ – Підхід на
музичних заняттях у дошкільному закладі освіти;
- Ілляш І.І. з темою: «Роль казки в педагогічній спадщині Сухомлинського»
виступала на педагогічних читаннях «Скарбниця педагогічних ідей В.О.
Сухомлинського»

присвячених

100-річчю

від

дня

народження

В.О. Сухомлинського, які відбулися в центральній міській бібліотеці для
учнівської молоді та педагогічних працівників.
Брали участь в обласних заходах такі керівники гуртків:
- Лоскутова О.А.- керівник гуртка «Попелюшка» в обласному майстер-класі
для

вчителів

та

керівників

гуртків

трудового

навчання

з

теми:

«Виготовлення оздоблювальних елементів для виробів інтер’єрного та
одягового призначення з використанням сучасних технік вишивки»;
- Крастиченко В.В.- керівник Народного вокального колективу «Веселочка» в
обласному майстер-класі для вчителів музичного мистецтва з теми:
«Упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках
музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»;
- Онуфрієнко О.І. – керівник гуртка «Фантазія»

в обласній педагогічній

студії для вихователів та керівників гуртків з теми:«Конструювання
виробів з бісеру»;
Вся інформація про методичну роботу БДЮТ «Дивоцвіт» висвітлювалася на
сайті закладу. Адміністрація закладу спрямовувала свою роботу на створення для
керівників гуртків, всіх необхідних
професійного рівня, надавала

умов для самовдосконалення, підвищення

методичну допомогу в фаховому вдосконаленні, та

сприяла апробації та впровадженню нових педагогічних технологій в практику.
Запровадження нових форм методичної роботи сприяли в здійсненні неперервної
освіти педагогічних кадрів.
Проте, незважаючи на здобутки в роботі методичної служби закладу, є над
чим працювати в новому навчальному році:потребує покращення організація роботи
щодо вдосконалення науково-дослідницької та експериментальної роботи з
учнівською молоддю, залучення більшої кількості педагогів до активної участі у
конкурсах професійної майстерності.

Навчально-виховна робота БДЮТ «Дивоцвіт»

за 2018-2019 навчальний рік
Виховна робота в БДЮТ «Дивоцвіт» – невіддільна складова навчальновиховного процесу в позашкільному закладі, яка спрямована на розвиток творчого
потенціалу вихованців.

БДЮТ «Дивоцвіт» - центр виховної роботи в місті. Тому

велика частина виховних заходів були міського формату.
В 2018 році перше був організований і проведений масштабний захід до дня
сім'ї «Квітни, моя родино», складовими якого були: і концертна програма, і
профорієнтаційний квест «Місто професій», і патріотичний квест для родин. ІІІ
відкритий фестиваль читців творів В.Стуса в цьому році мав формат міського
фестивалю і відкрив для поціновувачів художнього слова не тільки поета-патріота, а
й поета лірика.
Були проведені концертні програми: до Дня міста, до Дня працівників освіти,
до Дня людей з особливими потребами, до Дня 8 березня, звітний концерт
Народного вокального ансамблю «Веселочка», ювілейний концерт Зразкового
хореографічного ансамблю «Грація», флеш моб до Дня вишиванки, концертна
програма «Випускник -2019», святкова програма до Міжнародного дня захисту
дітей.
Для дошкільнят та молодших школярів БДЮТ «Дивоцвіт» були проведені
традиційні «календарні свята» - свято Осені, Новий рік, весняні свята, конкурс
колядок і щедрівок, миколаївські вітання,родинні свята, лялькові вистави, конкурс
«Паняночка-вишиваночка».
Для середніх і старших школярів були організовані і проведені виставки,
майстер-класи, свято Урожаю, новорічні свята, літературні читання до Дня рідної
мови, вікторини «Я люблю Україну свою»
В рамках реалізації проекту «Обдарована дитина» вже вже традиційними стали
конкурси : вокальний - фестиваль «Голос «Веселочки» та конкурс читців «Голос
«Дивоцвіту» .

Для дітей дошкільного віку були проведені заходи
Назва заходу
Святкова
лінійка
присвячена початку нового
навчального року
Показ лялькової вистави для
дітей
дошкільного
та
молодшого шкільного віку
«Хто
товаришує
з
Світлофором?»
Свята осені для молодших
вихованців БДЮТ «Дивоцвіт»
- «В пошуках Золотої Осені»
Теренова гра «Веселковий
експрес»
Новорічні
ранки
для
вихованців БДЮТ «Дивоцвіт»
Заключний етап фестивалю
колядок та щедрівок
Весняні свята для дошкільнят
Родинні свята
Конкурс
вокальної
майстерності
«Голос
Веселочки»
Флеш моб до Дня вишиванки
Концертно-розважальна
програма до Дня захисту дітей
Випускний
на
гуртку
«Малятко»

Кількість
заходів
1

Кількість
дітей
31

Кількість
батьків
30

5

272

7

19

420

782

2

145

-

22

500

668

2

92

50

8
6
1

205
180
14

290
150
18

1
1

31
50

30
25

2

59

73

Підсумкові свята на гуртку
«Малятко»

2

61

79

Підсумкові свята на гуртку
«Мозаїка»

1

28

37

Випускний
«Пізнайко»

гуртку

4

125

154

Випускний
на
гуртку
«Сонечко»
Підсумкові свята на гуртку
«Сонечко»
Всього:

2

61

80

1

14

19

94

2662

2503

на

Для дітей молодшого шкільного віку
були проведені заходи
Назва заходу
Святкова
лінійка
присвячена
початку
нового навчального року
Участь у святкуваннях з
нагоди Дня міста
Показ лялькової вистави для
дітей молодшого шкільного
віку «Хто товаришує з
Світлофором?»
Свята осені «В пошуках
Золотої Осені»
Родинні
свята
для
вихованців І року навчання
Розважальна
програма
«Святковий Хелоуін»
Святкове відкриття міської
ялинки
Новорічні
ранки
для
вихованців
БДЮТ
«Дивоцвіт»
Міське
свято
«Щедрий
вечір, добрий вечір»
Майстер-клас
з
виготовлення
різдвяних
іграшок
Акція до дня Соборності
України «Ми українці від
заходу до сходу»
Весняні свята
Свято гумору
Конкурс
вокальної
майстерності
«Голос
Веселочки»
Конкурс
читців
«Голос
«Дивоцвіту»
Ювілейний
концерт
Зразкового хореографічного
ансамблю «Грація»
Програма до Міжнародного
дня театру

Кількість
заходів
1
1
3

Кількість
дітей
28
15

Кількість
батьків
20
18

40

-

3

107

158

2

30

45

2

54

78

1

12

10

11

368

443

1

14

12

1

9

2

1

24

16

4
2

118
57

136
50

1

22

19

1

29

12

1

80

140

1

10

6

Фестиваль до Дня сім’ї
«Квітни моя родино»
Флешмоб до Дня вишиванки
Міське свято «Випускник –
2019»
Концертна програма до Дня
захисту дітей
Всього:

1

91

65

1

40

20

1

25

10

1

120

80

46

1385

1398

Для дітей середнього шкільного віку
Назва заходу
Святкова лінійка присвячена
початку нового навчального
року
Відкритий фестиваль-конкурс
читців творів В. Стуса
Участь у святкуванні з нагоди
Дня міста
Святковий концерт до Дня
учителя
Свято врожаю та хліба «Золота
осінь»
Літературні читання до Дня
української писемності та мови
Літературно-музична
композиція присвячена річниці
з
дня
народження
Г.С.Сковороди
Розважально-пізнавальна
програма
для
дітей
з
особливими потребами
Концертна програма до Дня
ліквідатора ЧАЕС
Святкове відкриття міської
ялинки
Літературний вечір С. ДідухРоманенко
«Миколаївські вітання» в центрі
«Наш Дім»
Новорічні ранки для вихованців
БДЮТ «Дивоцвіт»
Міське свято «Щедрий вечір,

Кількість
заходів
1

Кількість
дітей
31

Кількість
батьків
13

1

29

17

1

133

87

1

101

24

2

140

35

1

15

6

1

17

7

1

15

2

1

40

12

1

19

8

1

17

7

1

10

-

5

421

198

1

27

11

добрий вечір»
Участь у міському конкурсі
фольклорних
колективів
присвячений П.П.Чубинському
Акція до дня Соборності
України «Ми українці від
заходу до сходу»
Родинне свято

1

26

6

1

53

18

2

42

28

Святкове дійство «Різдвяний
вертеп»
Відкриття виставки дитячих
робіт вихованців декоративновжиткового
напрямку
«На
крилах дитячих мрій»
Розважальна програма до дня 8
березня на гуртку з вивчення
англійської мови
Свято-конкурс «АВС пати»

1

15

-

1

57

27

2

58

34

1

15

13

Міський
фестиваль-конкурс
театральних колективів
Вокальний конкурс «Голос
Веселочки»
Конкурс
читців
«Голос
«Чабреця»
КВК «Як ви знаєте англійську?»

1

12

-

1

12

10

1

30

12

Програма до Міжнародного дня
театру
Флеш моб до Дня вишиванки

1

12

2

1

50

-

1

50

15

1

110

60

42

1984

916

Міське свято «Випускник –
2019»
Концертна програма до Дня
захисту дітей
Всього:

Для старшокласників були проведені
Назва заходу
Інтелектуальна гра до Дня міста
Участь у святкуваннях з нагоди
Дня міста

Кількість
заходів
1
1

Кількість
дітей
38
22

Кількість
батьків
8
6

Круглий стіл лідерів учнівського
самоврядування
до
дня
української писемності та мови
Круглий
стіл
«Ціннісні
орієнтації субкультури молоді»
Круглий стіл на тему «Навчання
за кордоном»
Літературний вечір С. ДідухРоманенко
Дебати «Плюси та мінуси
соціальних мереж»
Міська
акція
«Допоможи
птахам»
Літературно-музична
композиція присвячена річниці з
дня народження Г.С.Сковороди

1

39

-

1

17

-

1

26

-

1

10

-

1

35

-

1

7

-

1

8

-

Заходи до Дня Гідності та
свободи
Майстер-клас по виготовленню
оберегів для воїнів АТО
Акція «Безкоштовні обійми»
Акція «Вшанування пам'яті
героїв Небесної сотні»
Акція «SOS. Врятуй Україну від
СНІДу»
Вітання пацієнтів дитячого
відділення
поліклініки
м.Борисполя
Новорічне свято для дітей
старшого шкільного віку
Зимова школа лідерів

1

15

-

1

30

-

1
1

16
20

-

1

57

-

1

6

-

1

33

8

1

58

-

Лідерський бал

1

124

6

Участь у міському конкурсі
фольклорних
колективів
присвячений П.П.Чубинському

1

6

-

Рада
лідерів
Асоціації
учнівського самоврядування
Акція до дня Соборності
України «Ми українці від заходу
до сходу»
Конкурс «Я – лідер»

10

221

-

1

42

-

1

208

6

Акція до Дня рідної мови

1

19

-

Круглий
стіл
на
тему:
«Сортування
сміття
в
м.Борисполі»
Дебати
лідерів
учнівського
самоврядування
Звітно-виборча
конференція
Асоціації
учнівського
самоврядування
Конкурс вокальної майстерності
«Голос Веселочки»
Ювілейний концерт Зразкового
хореографічного
ансамблю
«Грація»
Флеш моб до Дня вишиванки

1

35

-

1

31

-

1

27

-

1

10

-

1

40

-

1

110

-

Участь у заходах
Перемоги
Сімейний фестиваль
моя родине»
Школа вожатих

дня

1

24

12

«Квітни,

1

25

20

2

80

-

1

300

-

1

40

12

49

1876

109

до

Міське свято «Випускник –
2019»
Випускне свято «Прощання з
дитинством»
Всього:

За результатами участі творчих колективів та вихованців БДЮТ «Дивоцвіт» у
різних конкурсах і фестивалях наш заклад займає провідне місце в рейтингу
позашкільних колективів Київщини.
Як завжди, плідно працювало у галузі виховної роботи м/о керівників гуртків
«МerryEnglish». «АВС-party», «Свято казки», «Хелоуін – веселі жахіття Великої
Британії», КВН, родинні свята, зустрічі зі справжніми носіями англійської мови,
свято гумору, фестиваль іноземних мов, «Розмовний клуб». Участь в заходах
допомагає дітям як в закріпленні мовленнєвих навичок, так і залучає їх до активної
участі в суспільному та творчому житті закладу.
Традиційно керівниками гуртків були проведені бесіди з метою охорони
життєдіяльності вихованців :

- 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.
Протягом 2018-2019 навчального року в БДЮТ «Дивоцвіт» було організовано
та проведено близько 300 організаційно-масових та пізнавально-розважальних
заходів і концертних програм до різних знаменних дат.

Робота Дитячої громадської організації
«Асоціації учнівського самоврядування»
за 2018-2019 роки
ДГО «Асоціація учнівського самоврядування» ( далі – АУС) створена в
січні 2007 року, зареєстровано організацію 14 липня 2011 року. Координатором
Асоціації є – Тименко Наталія Іванівна, директор БДЮТ «Дивоцвіт».
Протягом навчального року підтримувалася тісна співпраця «АУС» з
обласною радою дітей Київщини та Всеукраїнської ради старшокласників.
За час роботи досягнуто значних результатів:
1. Працювало творче об’єднання – клуб «Лідер», під керівництвом
Тименко Ірини Тарасівни, де вихованці знайомляться з діловими

паперами та досвідом роботи інших організацій. Вони підготували
концерт на підтвердження звання «Зразковий художній колектив».
2. Удосконалено модель самоврядування в місті та в загальноосвітніх
закладах.
3. Оновлено статут Асоціації учнівського самоврядування.
4. Поновлюється «Книга рекордів лідерства» (як банк даних).
5. Першого понеділка кожного місяця працює Рада лідерів на чолі з
головою АУС.
6. З 2007 року, постійно, 2 рази на рік працює «Школа лідерів».
7. Планування роботи АУС проходить через систему планування
управління освіти і науки Бориспільської міської ради.
8. У травні було проведено «Школу вожатих» - методику роботи з
молодшими школярами! Тренінги, бесіди, ігри, конкурси. І, як
результат, - нові лідери, нові обличчя, нові досягнення.
В цьому навчальному році лідери АУС провели «Інтелектуальну гру до
Дня міста», теренову гру «Веселковий експрес» (для учнів 5-6 класів»),
традиційну благодійну акцію «5 картоплин», Акцію до дня гідності та свободи,
Акцію «SOS!Врятуй Україну від СНІДу», святкову програму для дітей з
особливими потребами, міську Акцію «Допоможи птахам», круглий стіл «Твоє
життя – твій вибір. Твій вибір – твоя відповідальність», Акцію до дня
Соборності України, Дебати лідерів учнівського самоврядування, конкурс «Я –
лідер», міський челендж (обмін книгами) до Міжнародного Дня дарування
книг, Круглий стіл «Обмін досвідом між лідерами шкіл міста» та флешмоб до
Дня вишиванки, а також дві нові акції - акцію-флешмоб «Усиновлення - це
любов назавжди» та акцію про запобігання торгівлі людьми.
За

ініціативи

Асоціації

учнівського

самоврядування

діти-лідери

відвідували реабілітаційний центр «Наш дім», де грали в ігри, показували
сценки, малювали, навчалися корисним справам та багато іншого.
Цього року
акцію

також було організовано ХІV Всеукраїнську благодійну

«Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи» з метою

придбання кардіологічного медичного обладнання для дитячих лікарень
Київської області. Загалом зібрано 59 294,00 грн.
Одним із досягнень можна вважати успішний проект, який Дитяча
громадська організація «Асоціація учнівського самоврядування» проводить
протягом багатьох років – «Школу лідерів». «Школа лідерів» - це свято для
всіх активних дітей міста. Тренінги, дебати, дискусії, бесіди, акції, цікаві
зустрічі та лекції, шоу та конкурси – це все мала частина того, що встигають
організувати лідери за декілька днів. І як результат – нові лідери, нові обличчя,
нові досягнення.
ДГО АУС є однією з кращих дитячих організацій області і свідченням
цього є активна участь у всеукраїнських заходах, де лідери нашого міста
презентували Київську область.

Основні підсумки роботи психологічної служби БДЮТ «Дивоцвіт»
Протягом

року

здійснювався

психолого-педагогічний

супровід

навчально-виховного процесу щодо набуття учнями життєво важливих
ресурсів, таких як:
- навичок комунікації та засобів спілкування в групі;
- розвиток уяви та творчих здібностей;
- розвиток асертивної поведінки;
- подолання станів тривожності та невпевненості;
- відповідальності за власні дії та вчинки;
- набуття необхідного соціального досвіду.
Проводилась профілактична робота з дітьми за напрямками:
- звільнення від психологічних комплексів та переживань за рахунок
формування впевненості у собі, власних силах;

- формування та вдосконалення комунікативних навичок;
- налагодження та покращення взаєморозуміння з батьками.
Підготовлений виступ «Принципи критичного мислення через призму
ідей В.О. Сухомлинського» на обласному навчально-методичному семінарі
для заступників директорів та міському навчально-методичному семінарі для
методистів ДНЗ і ПНЗ. Для педагогів закладу проведений семінар за темою:
«Співпраця батьків і навчального закладу як необхідна умова розвитку дитини»
Аналіз консультативної роботи
Для батьків проведено бесіди наступної тематики:
- особливості психофізіологічного розвитку дошкільнят;
- що таке психосоматика у дітей;
- причини дитячої агресії;
- як допомогти тривожній дитині;
- вплив дитячо-батьківських відносин на психологічне та фізичне
здоров’я дитини;
- нездібних дітей не буває;
- не готові знання, а готовність їх здобувати.
Аналіз корекційно-розвиваючої роботи
У навчальному закладі потребували психологічної допомоги:
- діти з особливими потребами;
- діти з особистісними проблемами ( тривожність, страхи, труднощі у
спілкуванні з однолітками ).
Корекційно-розвиваюча робота здійснювалася з допомогою:
- використання

методів

арт-терапії

(піскова

терапія,

ліплення,

малюнок);
-

інтеграцію позитивних та негативних сторін особистості, підвищення
самооцінки;

-

психологічних ігор - навчання адекватно проявляти свої негативні
почуття.
Для вихованців старшого дошкільного віку для покращення

самопізнання та самоусвідомлення проведено заняття «Я у світі», «Вгадай

емоцію», розвиваючи емоційний інтелект дитини, для учнів середнього
шкільного віку - кінотренінг «Батьки і діти», «вчимося домовлятися у
конфлікті», «Хочеш змінити світ - почни з себе», «Шість капелюхів мислення
Едварда де Боно». Для старшокласників шкіл в січні поведені тренінгові
заняття з розвитку комунікативних вмінь рамках «Школи лідерів» , а у травні –
«Школи вожатих».
Закінчила навчання на платформі Prometeus «Навчаймося вчитися: Потужні
розумові інструменти для опанування складних предметів»

