
Про підсумки освітньої діяльності 

за 2021/2022 навчальний рік 
 

 

Відповідно до вимог Закону України “Про позашкільну освіту”, 

плану роботи ЦДЮТ, навчальних програм та планів гуртків, освітній 

процес протягом І півріччя тривав з 01.09.2021 р. по 31.06.2022р. 

Робота гуртків була організована за  основними напрямками: 

художньо-естетичний, технічний, декоративно-ужитковий, 

гуманітарний, еколого-натуралістичний. Протягом  року вдалось 

реалізувати  заплановані освітні завдання та плани. 

Навчальний рік розпочато 1 вересня з організації управлінських, 

методичних, освітніх заходів та залучення дітей до занять у гуртках 

ЦДЮТ. До навчання у 25 гуртках та 121 групі залучено 1651 

гуртківця, що склало 13.6% середньої наповнюваності груп.  

З початку війни, 24.02.2022 р., змінився звичний ритм навчання. 

Через воєнний стан з 14.03.22 року освітній процес здійснювався 

дистанційно. З 16.05 відновлено змішану   форму навчання. Станом 

на 31.05.2022 року, до очного навчання повернулись 741 вихованець, 

ще 104 дитини перебуває на дистанційному навчанні.  

Важливим фактом управлінської діяльності є використання 

електронних засобів зв’язку, що дає можливість швидко та ефективно 

реагувати на вирішення освітніх, господарських, технічних завдань та 

комунікувати з колективом, органами державної влади, органами 

управління освітою. 

У 2021-2022 навчальному році колектив ЦДЮТ здійснював свою 

діяльність з корекцією основного педагогічного завдання:  

• „Реалізація творчо-освітніх компетенцій та прояв громадянської 

позиції гуртківцями в умовах війни з росією”.  

Заняття проводились у відповідності до відкоригованих 

навчальних програм та планів, що дало можливість вихованцям 

реалізувати свої знання під час дистанційних майстер-класів, 

мистецьких програм, а також відволіктися від негативної інформації в 

умовах війни і відчути цінність повсякденного мирного життя.    

Свій творчий потенціал та набуті знання гуртківці реалізовували 

беручи участь, в тому числі й онлайн, у  конкурсах та фестивалях 

різного рівня. Протягом першого півріччя: 

- всеукраїнські – 2 онлайн:  

- міські –  2 онлайн, 1 очний 
З дотриманням карантинних заходів було проведено: 

 концерт до 30-и річчя Незалежності України; 



 ознайомчу презентацію творчо-освітньої діяльності ЦДЮТ 

МЖК-1 „День знайомств”; 

 два майстер-класи;  

 підсумкові заходи в групах за підсумками І півріччя (додаток 

заходи). 

Протягом другого півріччя вихованці ЦДЮТ стали учасниками 

декількох заходів, майстер-класів (додаток ІІ заходи). 

 Колектив ЦДЮТ активно долучився до волонтерської діяльності 

для ЗСУ. На базі майстерні крою та шиття розгорнувся міні цех з 

пошиття балаклав, прапорів, футболок, аптечок та інших речей на 

запит волонтерів. Працював пункт з нарізки матеріалів для 

виготовлення маскувальних сіток. Також проводились майстер-класів 

для внутрішньо переміщених осіб які тимчасово перебувають у 

сихівських школах.  

Наказом МОНУ №1078 від 11.10.2021 року підтверджено 

почесне звання «Зразковий художній колектив» гуртку естрадного 

співу «Ілюзія», керівник Олена Небрех. Керівник колективу сучасної 

естрадної пісні «Роксолани» Іванна Шалкевич стала фіналістом 

міської програми «Успішний педагог». 

    Рівень професійної майстерності педагоги реалізовують через 

вирішення методичної проблеми – „Використання педагогічних 

інновацій для підвищення якості освіти засобами дистанційного 

навчання”. 

 Протягом  2021-2022 н.р. педагоги ЦДЮТ вдосконалювали 

свою педагогічну майстерність беручи участь у семінарах, вебінарах, 

майстер-класах та інших формах дистанційної роботи.  

Під час методичних об’єднань обговорювалась тематика: 

„Обдаровані діти”, «Інклюзія в позашкіллі», «Недискримінаційний 

підхід у навчанні». 

 


