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Звіт про роботу ЦДЮТ МЖК-1 за  2019-2020 навчальний рік 

 

Відповідно до вимог Закону України “Про позашкільну освіту”, плану 

роботи ЦДЮТ, навчальних програм та планів гуртків, навчальний рік тривав з 

01.09.2019 р. по 31.05.2020р. Робота гуртків була організована за  основними 

напрямками: художньо-естетичний, технічний, декоративно-ужитковий, 

гуманітарний.  

Протягом  року тривав змістовний та якісний навчальний процес під час 

якого колектив реалізовував заплановані освітні завдання та плани. До 

навчання у 25 гуртках та 118 групах залучено 1809 гуртківців, що складає 

15.3% середньої наповнюваності груп.  

Заняття проводились у відповідності до навчальних програм та планів.  

Гуртківці засвоїли  на доброму рівні навчальний матеріал. Свідченням цього є   

виставки, участь у конкурсах, фестивалях, театралізованих постановках. 

Новим викликом для освітян та позашкільників стала глобальна пандемія 

COVID-19. Педагоги ЦДЮТ, в умовах карантину, організовували освітній 

процес дистанційно з використанням сучасних цифрових засобів комунікації та 

інтернет-технологій, що дало можливість  виконати навчальні програми та 

завершити навчальний рік. 

Свій творчий потенціал та набуті знання гуртківці реалізовували беручи 

участь, в тому числі й онлайн, у  конкурсах та фестивалях різного рівня: 

- міжнародні – 4, 4 онлайн:  

- всеукраїнські – 9, 3 онлайн:  

- обласні – 4, 2 онлайн:  

- міські – 6, 2 онлайн 

      Проводилась концертна діяльність творчих колективів ЦДЮТ на 

запрошення громадських організацій, адміністрацій освітніх закладів,   

активною була міжгурткова діяльність з організації та проведення 

загальноцентрівських заходів: 

 «У царстві моди» імідж-проект в рамках «Бібліомельпомена»; 

 Програма для дітей-сиріт в дитбудинку №1; 

 «П’ять колосків – ціна життя» акція, мистецький захід «Свіча пам’яті» до 

роковин Голодомору; 

 Майстер-клас по виготовленню квітів з гофропаперу в рамках проекту 

«Моє право на любов та сім’ю»; 

 Концерт у КЗЛОР «Львівський геріатричний пансіонат»; 

 Програма «Вау вечірка» по збору коштів для онкохворих дітей з БФ «Із 

Янголом на плечі» 



Підсумками навчальної діяльності стали миколаївські, різдвяно-новорічні 

свята та відкриті уроки для батьків в гуртках: „Пізнайко”, „Віночок”, 

„Веснівка”, «Вишиванка».   

     Загалом протягом року колективи ЦДЮТ були залучені до участі в 64 

різноманітних заходах. 

Протягом  2019-2020 н.р. педагоги ЦДЮТ неодноразово представляли 

свій досвід роботи на  методичних засіданнях  та при організації і проведенні  

відкритих занять,  виховних заходів (концертів, виставок, театральних вистав, 

конкурсів), а також участь в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах. На базі закладу, із залученням педпрацівників ЦДЮТ в практичних 

майстер-класах, НМЦО провів методичний коворкінг для  заступників 

директорів з НВР закладів освіти м.Львова «Супервізія та інтервізія як форма 

методичного супроводу роботи з педагогічними кадрами». 

Під час методичних об’єднань обговорювалась тематика: «Про щастя слід 

не мріяти, щасливим треба бути»: фізіологічні аспекти щастя, психологічні 

вправи. анкетування (22.10.2019), «Тільки той народ, який вшановує своїх 

героїв, може стати великим. Епоха шістидесятників» (05.12.2019). 

З 16 березня 2020року колектив ЦДЮТ МЖК-1 перейшов на новий вид 

освіти – дистанційне навчання. Педагогам було запропоновано самостійно 

опрацювати тему: Інтегровані заняття в позашкіллі». Дискусія обговорення 

була винесена в групі Viber. Для роботи з гуртківцями педагогам було 

запропоновано використовувати платформу ZOOM. «Як вчителю працювати в 

ZOOM».  

 Художній керівник  Зразкового ансамблю народного танцю «Вишиванка» 

Зоряна Павлишин стала фіналістом міської програми «Успішний педагог». 

 Наказом МОНУ від 04.03.2020р. №367 гуртку бісероплетіння 

«Намистинка» присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив». 

 Значно покращено матеріально-технічну базу. За спонсорські кошти 

придбано 2 телевізори та комплект меблів на суму 45 тисяч гривень. 
 

 


