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І ВСТУП 

Педагогічний колектив Будинку дитячої та юнацької творчості, враховуючи 

основні положення концепції позашкільної освіти та виховання, орієнтував роботу 

гуртків на виконання завдань, визначених на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», національного плану дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини, Указу Президента України від 25.06.2013 № 344 

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 

Положення про позашкільний навчальний заклад,  Національної доктрини 

розвитку освіти в Україні, Концепції Державної програми розвитку освіти, Концепції 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді 

(2004), Концепції національно - патріотичного виховання (2009), Концепції 

державної програми роботи з обдарованою молоддю, концепцією стосовно 

кожного напрямку діяльності БДЮТ. Проводилася робота щодо створення 

сприятливих умов для здобуття додаткової освіти дітьми та підлітками, 

задоволення потреб і запитів у професійному самовизначенні та самореалізації. 

У своїй діяльності наш заклад регламентується планом роботи, який 

- визначає мету, завдання, зміст, форму, методи та засоби досягнення 

поставлених завдань; 

- окреслює змістові орієнтири діяльності, 

- визначає її порядок, обсяг, сукупність взаємопов’язаних, об’єднаних 

спільною метою заходів щодо реалізації поставлених перед БДЮТ цілей і 

виконання конкретних завдань навчання, виховання та розвитку гуртківців. 

У БДЮТ у 2020-2021 н. р. створювалися умови для формування моральних 

якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського розвитку, сприяв професійній 

орієнтації, розвитку творчих здібностей. У минулому навчальному році працювали 

22 гуртки: 5 – гуманітарного, 17 – художньо- естетичного профілю, у яких 

займались близько 1085 дітей та підлітків віком 4-18 років. Керівники гуртків 

використовували різноманітні сучасні форми та методи проведення занять, 

збагатили та оновили зміст навчального матеріалу, виховних заходів. 

Змістовною та результативною була робота гуртків на базах шкіл 

Шевченківського району № 54, 20, 92, 97, які домоглися відчутних результатів у 

вихованні та навчанні гуртківців. 

У БДЮТ здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей 

учнів, з метою вибору профілізації. Крім традиційних виховних заходів були 
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проведені конкурси, фестивалі дитячої творчості, родинні свята, які виховували та 

формували любов до України, повагу до народних звичаїв, традицій, національних 

цінностей українського народу. 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив БДЮТ працював над 

проблемою: «Створення умов для творчого потенціалу та здібностей дитини, для 

подальшої інтеграції у європейський і світовий освітній та культурний простір». 

Метою даної проблематики є – розвиток нахилів та здібностей, інтересів 

особистісного, соціального і професійного самовизначення дітей та молоді, для 

подальшої співпраці з міжнародними організаціями для напрацювання досвіду. 

Функціонує методичний відділ на чолі з керівником методичного відділу та 2 

методистами. Керівники гуртків опрацювали програми та плани роботи, 

збагативши та оновивши зміст навчально-виховного процесу ефективними, 

інноваційними, цікавими формами роботи. 

У новому 2021-2022 навчальному році завдання виховання гуртківців, 

формування творчої соціально-активної особистості, розвитку інтелектуальних 

здібностей дітей та підлітків вимагають від педагогів БДЮТ науково-методичних, 

обґрунтованих підходів у навчально-виховному процесі. 

Гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях 

творчого та інтелектуального розвитку дітей і молоді, спрямування інноваційних 

технологій та інноваційних процесів на особистість дитини,  розкриття її 

здібностей, задоволення інтересів та потреб у самовизначенні. 

 

 

У новому 2021-2022 навчальному році БДЮТ працюватиме над  проблемою: 

Створення умов для розвитку творчого потенціалу та здібностей дитини, для 

подальшої інтеграції у європейський і світовий освітній та культурний простір». 

Участь у Гранті CLASS PACK 2021-2022 ГО «Інноваційні освітні технології» за 

підтримки Благодійного фонду LEGO Foundation. 

 

 

ІІ. НАКАЗИ, ПОСТАНОВИ  ТА РІШЕННЯ ВИЩЕ СТОЯЧИХ ОРГАНІВ  

Накази , рішення, постанови  вивчає та опрацьовує директор БДЮТ, 

заступники директора з навчально-виховної та заступник директора з 

господарської частини , керівник методичного відділу; розробляють заходи на їх 

виконання та призначають відповідальних осіб.  
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ІІІ.  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНА РОБОТА 

№
 з/п 

 
Зміст роботи 

 
 

 
Термін 

виконання 

 
Відповідальний 

 
Примітк

а 

1
1. 

Забезпечити організаційну 
роботу щодо залучення дітей 
та підлітків у гуртки.  
Для цього провести:  
- Декаду «відкритих 
дверей» для дітей , батьків, 
вчителів шкіл, організувати 
онлайн-запис на сайті БДЮТ 
; 
 
- батьківські збори; 
 
- індивідуальну роботу з 
дітьми та підлітками; 

до 15 .09  
 
 
01-11.09 
 
 
 
 
 
 
Протягом 
року  

Керівники гуртків  
 
 
Н. Наконечна-Кравець 
Т. Марчук 

Н. Шаповалова 
А. Войтович 
Керівники гуртків  
 
 
Керівники гуртків 

Н. Шаповалова 
Т. Марчук 
М. Фостяк 

 

2
2. 

Провести:  
- нараду педагогічних 
працівників з питань 
підготовки до нового 
навчального року та 
розподілу навантаження; 
- огляд готовності кабінетів 
до навчального року; 
 
 
- презентацію роботи 
гуртків у БДЮТ «Територія 
дитячого дозвілля 2021р.» 
 

-презентацію гуртків БДЮТ у 
школах району; 
 
- виставки кращих робіт 
гуртківців у кабінетах 
гурткової роботи та стендах 
БДЮТ, у ШЗР відділі освіти 
Шевченківського району 

31.08. 
 
 
 
 
 
До 01.09 
 
 
 
11.09. 
 
 
 
Протягом 
року 
 
Протягом 
року 
 

Н. Наконечна-Кравець 
Н. Шаповалова 
Т. Марчук 
 

 
 
Н. Наконечна-Кравець 

Н. Мільо 
спільно з ПК 
  
Т. Марчук 
Н. Шаповалова 
 
 
Т. Марчук 
А. Войтович 
Керівники гуртків  
 

Т. Марчук 
А. Войтович 
Методисти 
Керівники гуртків 
 

 

3
3. 

Відповідно до концепції 
позашкільної освіти та 
виховання з урахуванням 
інтересів і запитів дітей , 
батьків, можливостей БДЮТ 
організувати роботу гуртків 
за  напрямами:   
-гуманітарним; 

До 01.09 Н. Наконечна-Кравець  
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-образотворчого та 
декоративно-ужиткового 
мистецтва; 
-вокально-хореографічного. 

4
4. 

Забезпечити формування  
мережі гуртків за 
ступеневими рівнями  

До 01.09 Н. Наконечна-Кравець  

5
5. 

Проводити опитування 
батьків, дітей, педагогічних 
працівників закладу та шкіл 
району з метою 
удосконалення , покращення 
роботи закладу. 

Протягом 
року  

Т. Марчук 
Н. Шаповалова 
А. Войтович 
Н. Костенко 
Ю Скрипичайко 
Т. Гошко 

 

6
6. 

Проведення круглих столів 
для працівників БДЮТ і 
вихованців щодо 
відзначення іменних дат в 
історії України відомих 
письменників, художників, 
хореографів, вокалістів. 

Протягом 
року 

Т. Марчук 
Н. Шаповалова 
Н. Костенко 
Ю. Скрипичайко 
А. Войтович 
Я. Городиловський 
С. Котовський 

 

7
7. 

Проведення майстер-класів 
педагогами декоративно-
ужиткового мистецтва 
БДЮТ на базі шкіл 
Шевченківського району м. 
Львова 

Протягом 
року 

Н. Костенко 
 

 

8
8. 

Проведення фестивалів у 
Шевченківському районі та 
написання положень 
відповідно до проведених 
фестивалів за напрямками 
роботи: 
декоративно-прикладного; 
вокально-хореографічного; 
гуманітарного. 

Протягом 
року 

Т. Марчук 
Н. Шаповалова 
А. Войтович 
Н. Костенко 
Ю. Скрипичайко 
С. Котовський 
Я. Городиловський 

 

 

IV. ІНФОРМАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Розділ 4. Затвердити тематику методичних розробок керівників гуртків  що 
атестуються: 

1 «Розвиток декоративного мислення у 
дітей на основі вивчення зразків 
українського народного мистецтва та  
використання в живописній практиці» 

лютий Г. Соломійчук  

2 «Забезпечення психологічного 
супроводу роботи з обдарованими 
дітьми» 

лютий М.Фостяк  

3 «Вправи на розвиток колективного 
співу. Унісон і двоголосся» 

лютий С. Котовський  
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4 «Ігрові методи навчання англійської 
мови для дошкільнят» 

лютий А.Дворник  

        Розділ 4.1. Скласти методичні рекомендації, сценарії на допомогу 
керівникам гуртків:  

4.2
. 

Укладання програми гурткової роботи 
 
Планування роботи гуртка  
 
Орієнтовна схема плану-конспекту 

гурткових занять 
 
«Особливості роботи 
з обдарованими дітьми» 
 
-Сценарії до виховних заходів: 
1. Національно-патріотичного 

спрямування: фестиваль-конкурс 
«Сурми звитяги», «Я Патріот», конкурс 
патріотичного малюнку. 
 
2. Тематичні ранки до дня рідної мови. 
 
3. «Вечорниці на Андрія»  
 
 
5. Проведення районного етапу к-су 

декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Таланти 
твої, Україно» 
 
6. Розробка тематичних сценаріїв  для 

керівників гуртків до Шевченківських днів 
 
 
7. Гаївки 
 
8. Розробка тематичних сценаріїв до 

Дня матері  
 
 
 
9. Розробка сценарію творчого звіту 

БДЮТ Шевченківського району 

вересень 
 
вересень 

 
вересень 

 
 

листопад 
 
 

жовтень-
листопад 
 
 
 
листопад 

 
 
грудень 
 
 
березень 
 
 
 
березень 
 
 
 
квітень 
 
 
травень 
 
 
 
червень 

Н. Шаповалова 
 
Т. Марчук 
 
Н. Шаповалова 
 
 
М. Фостяк 
 
 
Культорганізатор 
 
 
Я. Городиловський 
 
 
Керівники гуртків, 
методисти 
культоранізатор 
 
Я. Городиловський 
кер. гуртків,  
 
методисти, кер. 
гуртків 
культорганізатор 
 
кер. гуртків, 
культорганізатор, 
методисти 
 
 
 
 
 
 
Я.Городиловський 

 

 

 З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, 
затвердити графік проведення відкритих занять: 

1 Настінна аплікація «Глузливий 
гарбуз» 

28.09 Н. Костенко  

2 Листівка «Дзвіночки» 24.03 Н. Костенко  
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3 Живопис «Портрет мами»         20.12 О. Боєчко  

4 Декоративна композиція 
«Косівський розпис» 

        25.05 О. Боєчко  

5 «Тваринки рідного краю»         11.11. А.Дворник  

6 «Всі професії ми знаєм і їх 
працю поважаєм» 

        14.04. А. Дворник  

7 Практичне ознайомлення з 
поняттям «слово» і «речення» 
Ігри та вправи на розвиток 
слухової уваги, сприймання, 
пам'яті 

26.10 Н. Шаповалова  

8 «Робота над приголосними за 
допомогою мнемотаблиць. 
Фонематичні ігри»                             

28.03 Н. Шаповалова  

9 «Костюм Відродження»» 24.03 Т. Полюга  

10 «Створення колекції одягу» 11.03 Т. Полюга  

11 «Новорічні іграшки» 14.12 І. Сантар  

12 «Танцюй зі мною» 17.05 І.Сантар  

13 «В ритмі танцю» 13.12 І.Сантар  

14 « Я в просторі»  16.05 І.Сантар  

15 Поняття про декоративно-
прикладний живопис.Техніка 
декоративного розпису на склі 

16.11 Г. Соломійчук  

16 Походження лінійно-стрічкової 
кераміки.Кераміка Трипільської 
культури. 

10.05. Г. Соломійчук  

17 «Осіння казка»  18.11 Т. Свищ  

18 «Мамо, я тебе люблю»» 19.05 Т. Свищ  

19 «Oзнайомлення з елементами 
танцю центральної та західної 
України» 

26.11 С. Хавтур  

20 «Партерна гімнастика для 
вікової категорії 6-9 років» 

25.03 С. Хавтур  

21 «Знак більше, менше, 
дорівнює»  

18.11 О. Приходько 
 

 

22 «Веселий баранчик «Б». Живі 
слова» 

07.03 О. Приходько 
 

 

23 «Написання цифри2. Лічба 
предметів» 

06.11 Н. Наконечна-
Кравець 

 

24 «Речення. Побудова речення. 
Схема речення. Складання 
речення за вказаними схемами 
і навпаки» 

17.03 Н. Наконечна-
Кравець 

 

25 «Вправи на розвиток 
колективного співу. Унісон і 
двоголосся» 

18.12 С. Котовський  

26 «Освоєння елементів 
акторської майстерності. 

19.05 С. Котовський  
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Створення індивідуальних та 
масових етюдів» 

27 «Основи хореографічного 
мистецтва та чирлідингу» 

30.12 А. Войтович  

28 «Синтез хореографічного та 
циркового мистецтва» 

02.06 А. Войтович  

29 «Ланцюжок мозаїчним 
способом 

07.12 Я. Павх  

30 «Виготовлення силянки-кризи 
бойківська» 

24.03 Я. Павх  

30 «Шкільні предмети» 26.11. А. Посіна  

31 «Що ти вмієш робити?» 12.04. А. Посіна  

32 « Петриківська витинанка» листопад Х. Бала  

33 «Великодня витинанка» квітень Х. Бала  

34 Число і цифра 5. Утворення 
числа 5 

11.04 М. Фостяк  

35 «Плаксива цибулинка «Ц» 12.04 М. Фостяк  

36 Математика . Цифра 4.Запис 
вивчених цифр на дошці» 

17.12.2021 Т. Марчук  

37 «Веселий Баранчик «Б». Живі 
слова 

01.04.22 Т.Марчук  

38 «Тваринки рідного краю» 16.11.2021 Т.Марчук  

39 «Усі професії ми знаємо і їх 
працю поважаємо» 

12.04.22 Т.Марчук  

40 «Сучасниий танець» 22.12  В.Холова  

41 «Акробатичні елементи 
сучасного танцю» 

08.06 В. Холова  

42 Брати участь у районних, 
міських, обласних  семінарах 
керівників гуртків 
образотворчого та декоративно 
– ужиткового мистецтва, 
художньої  самодіяльності 

Протягом 
року 

 
 

Т. Марчук 
Керівники гуртків  

 

43 Скласти і затвердити графіки 
роботи педагогічних 
працівників на зимові та літні 
канікули 

Протягом 
року 

Т. Марчук  

44 Скласти та затвердити графік 
творчих звітів гуртків  

Квітень Т. Марчук   

45 Провести творчий звіт БДЮТ- 
свято присвячене 
Міжнародному Дню захисту 
дітей 

Червень  Т. Марчук 
Я. Городиловський 
 
Керівники гуртків  

 

46 Провести нараду з 
начальниками пришкільних 
таборів  

Травень  Т. Марчук  
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47 Організувати та проводити 
роботу з учнями пришкільних 
таборів  

Червень  Т. Марчук 
Керівники гуртків  

 

 

План обміну досвіду викладання гурткової роботи між педагогічними працівниками: 

№ з\п Тема заняття Дата 
проведення 

Відповідальний  

1. Майстер-клас з виготовлення 
подарункового браслету 

Жовтень Н. Костенко  

2. Майстер-клас з виготовлення 
сувеніру «Паперове серце» в 
техніці орігамі 

Лютий  Н. Костенко  

3. Майстер-клас на тему: 
«Різдвяний декор» 

Грудень О. Боєчко  

4. «У пошуках свого стилю» Листопад Т. Полюга  

5. «Використання ігрових 
методів навчання на уроках 
англійської мови у 
дошкільнят» 

Грудень А. Дворник  

6. «Тварини – наші друзі» з 
використанням діалогів, пісень 
та віршів. 

Квітень А. Дворник  

7. Змішування кольорів. 
Колективна живописна 
композиція «Осінь» 

Жовтень Г. Соломійчук  

8. Основи писанкарства. 
Використання традиційної 
писанки. 

Квітень Г. Соломійчук  

9. Ознайомлення та розучування 
колядки. Вивчення мелодії та 
тексту. 

Грудень Т. Свищ  

10. «Українська народна пісня – 
душа нашого народу» 

Квітень Т. Свищ  

11. «Моя сім’я, моя родина» Грудень О. Приходько  

12. «Дидактичні ігри та вправи, 
спрямовані на розвиток 
комунікативних і творчих 
здібностей учнів» 

Березень Н. Наконечна-
Кравець  

 

13. «Флеш-моб до дня працівника 
культури і майстрів народної 
творчості» 

Листопад А. Войтович  

14. Майстер-клас по виготовленні 
браслета з бісеру для 
керівників гуртків БДЮТ 

Квітень Я. Павх  

15. «Вивчення жителів зоопарку 
на англійській мові» 

Жовтень А. Посіна  

16. «Мої друзі і наше хобі» Травень А. Посіна  

17. «Світ витинанки» Березень Х. Бала  
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План роботи Методичних об’єднань : 
Керівників гуртків вокально-хореографічного та гуманітарного напрямків: 

1. Визначення 
основних 
напрямків 
методичної 
роботи на 2021-
2022 н.р. 
 

- Обговорення та 
затвердження 
плану роботи 
методичного 
об’єднання 
 

- Аналіз  
програм, 
планів, 
гурткової 
роботи, набору 
дітей у гуртки 
вокально-
хореографічног
о напрямку 

 
- Застосування 

засобів медіа- 

та 

інформаційної 

грамотності на 

заняттях гуртків 

 

Вересень- 
жовтень 

Ю.Скрипичайко 
Керівники гуртків 
 
Н.Костенко 
 
 
 
Ю.Скрипичайко 
 
 
 
 
 
Т. Марчук 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ю.Скрипичайко 

2. - Формування 
національної 
свідомості та 
шляхи реалізації 
патріотичного 
виховання за 
допомогою 
мистецтва на 
заняттях гурткової 
роботи 
 
- Організація та 

підготовка до 
національно -
патріотичних 
заходів «Сурми 

Листопад- 
грудень 

Я. 
Городиловський, 
Керівники гуртків, 
методисти 
 
 
 
 
 
 
 
Т. Марчук 
Я. Городиловський 
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звитяги», «Я 
патріот» 

 
- Створення 

освітньо-
ігрового 
середовища у 
школі раннього 
гармонійного 
розвитку 
«Зернятко» 
 

- Організація, 
підготовка та 
проведення 
виховних 
заходів до 
зимових свят 

(Обговорення та 
затвердження 

сценаріїв, 
положень, планів 

проведення 
заходів) 

 

 
 
 
О.Приходько 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я.Городиловський 

3. - Критерії 
ефективності 
роботи 
керівників 
гуртків. 
 

- До Дня пам’яті 
жертв 
голодомору-
вшанування 
національної 
пам’яті 
українського 
народу 

 
- Формування 

духовно-
моральних 
якостей 
вихованців 

 
 

Січень 
Лютий 
 

 

Ю.Скрипичайко 
 
 
 
 
 
Я. Городиловський 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Шаповалова 

[4. -   Обговорення і 
проведення 
Шевченківських 
днів у гуртках 

Березень 
Квітень 
 

Т. Марчук 
Н.Шаповалова 
Н.Костенко 
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БДЮТ 
 
-  Імідж педагога в 
умовах системи 
освіти, особистісне 
зростання вчителя 
 
- Виховний 

потенціал 
позашкільної 
освіти 

 

 
 
Ю.Скрипичайко 
 
 
 
 
Н.Наконечна-
Кравець 
Марчук Т.В. 
 
 

5. - Впровадження  
інноваційних  
технологій  у  
практичну  
діяльність  
вокально-
хореографічних  
колективів. 

 
- Обговорення  

результатів  
педагогічної  
діяльності та  
затвердження  
творчих  звітів  
керівників  
гуртків. 

 
- Аналіз  

концертної 
програми до 
творчого звіту 
БДЮТ 

Оцінка творчих 
досягнень 

гуртківців у  2021-
2022 н.р. 

 
- Складання  

графіку  та  
планування  
роботи  літніх  
таборів 

Травень 
Червень 

С.Котовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.Марчук 
Н.Шаповалова 
А.Войтович 
 
 
 
 
 
 
Керівники гуртків 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.Марчук 
Н.Шаповалова 

 
Керівників гуртків образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва: 

 

 
1. 

 
-   «Застосування 
нових методів і 

 
Вересень 
Жовтень 

 
Г.Соломійчук 
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способів 
зацікавлення дітей 
у дистанційному 
навчанні в гуртках 

образотворчого 
та декоративно-
прикладного 
мистецтва» 

 
- Аналіз 

навчальних 
планів та 
програм 

 
- Залучення 

вихованців 
гуртків до участі 
у конкурсах. 
Квартальний 
звіт гуртка(фото 
звіт, виставка у 
виставковій 
залі)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.Костенко 
 
 
 
Керівники гуртків 

2. -    Виховання     
гуртківців у 
національних 
традиціях 
засобами 
образотворчого та 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

-   Планування, 
обговорення та 
проведення 
новорічно-
різдвяних виставок 

Листопад 
Грудень 

О.Боєчко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівники гуртків 

3. -   Використання 
інноваційних 
технологій під час 
викладання 
образотворчого 
мистецтва 

-  Підготовка до 
проведення 
виставки робіт за 
мотивами 
творчості 

Січень 
Лютий 
 

 

Ю.Скрипичайко 
 
 
 
 
 
 
Керівники гуртків 
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Т.Шевченка 

 

4. - Оцінювання 
здібностей 
вихованців 
гуртків 

декоративно-
ужиткового 
мистецтва до 
участі в районному  
етапі конкурсу 
«Таланти твої, 
Україно» 
 
-«Великдень в 
Україні» 
презентація, 
перегляд відео 
 
-   Планування    

заходів  до 

Великодніх свят. 

-  Проведення 

майстер класів для 

дітей 

-  Проведення 

майстер класу для 

педагогів «Створи 

свою писанку» 

Березень  
 Квітень 

Ю.Скрипичайко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ю.Скрипичайко 
 
 
 
 
Керівники гуртків 
 
 
 
Керівники гуртків 
 
 
 
Г.Соломійчук 

5. -  Обмін  досвідом  

у  подоланні  

емоційного  

вигорання  у  

педагогів. 

 

-  Обговорення і 

аналіз досягнень у 

роботі гуртків. 

 

-  Творчі ідеї   

оформлення 

звітної виставки. 

 

-  Складання  
графіку  та  
планування  
роботи  літніх  

Травень 
Червень 

Керівники  гуртків 
 
 
 
 
 
Т.Марчук 
Н.Шаповалова 
 
 
 
Г.Соломійчук 
О.Боєчко 
Т.Полюга 
 
Т.Марчук 
Н.Шаповалова 
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таборів. 

 
 
 
V.   УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ, 

РАЙОННИХ ЗАХОДАХ, КОНКУРСАХ 

№ 
з/п 

ПІП педагога Перелік конкурсів та 
фестивалів 

Дата 
проведення 

Примітка 

1. С. Котовський 
 

 
Участь у Міжнародному 
фестивалі                                
«Україна єднає світ» (м. 
Київ) 
Створення Різдвяної 
концертної програми                    
Участь у фестивалі 
«Спалах Різдвяної 
звізди»           проведення 
звітного концерту                                       
Участь у Міжнародному 
фестивалі                              
«GRAND FEST» 
(м.Кам'янець- 
Подільський) 
 
Участь у Всеукраїнському 
фестивалі                             
«Скадовськ збирає 
друзів» (м. Скадовськ)        

 
 

 

 
листопад 
 
грудень 
 
грудень 
 
 
січень 
 
 
квітень 
 
 
 
 
травень 
 
червень 

 

2. Х. Бала Участь у районному та 
обласному конкурсі 
«Український сувенір»; 
Участь у заходах до Св. 
Миколая. Конкурс 
«Листівка до Миколая»; 
Участь у заходах до 
новорічних та різдвяних 
свят. Конкурс у НЕНЦі: 
«Новорічна композиція 
або колаж»; 
Участь у виставках та 
конкурсах (міських, 
обласних, всеукраїнських 
та міжнародних); 
Участь у районному 
(БДЮТ) та обласному 
(ЦТДЮГ) конкурсі 
образотворчого та 

Жовтень 
 
Листопад 
 
Грудень 
 
Протягом року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Березень 
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декоративного мистецтва 
«Таланти Твої, Україно; 
 Участь у заходах в 
Палаці Мистецтв 
«Дитячий світ» і 
проведення МК. 
Участь у звітній виставці 
на території БДЮТ і МК 
Участь у заходах до дня 
Незалежності України.  
 

 
 
Травень 
 
 
Червень 
 
Серпень 

3. О. Боєчко Провести майстер-клас в 
рамках щорічного заходу 
«Територія дитячого 
дозвілля»  
Участь у конкурсах з 
образотворчого  
та декоративно-
ужиткового мистецтва  
Виставка творчих робіт 
гуртківців «Світ очима 
дітей»  
Проведення бесід на 
морально-етичні теми  
Творчі читання 
«Стежками творів 
Кобзаря» 
Виставка творчих робіт 
«Портрет моєї матусі»  
Творчий звіт студії. 
Презентація робіт 
гуртківців 
Творчий звіт БДЮТ. 
Майстер-клас 
  

11 вересня 
2021р. 
 
 
протягом року 
 
 
 
 
листопад 
 
протягом року 
 
березень 
 
травень 
 
 
травень 
 
червень 

 

4. Н. Костенко Провести бесіду «Моя 
Батьківщина» 
Вікторина до 
Міжнародного Дня 
шкільних бібліотек  
«Чарівний світ книжок»  
До Дня пам’яті жертв 
Голодомору та 
політичних репресій «Не 
забудемо»    
Взяти участь у конкурсі 
патріотичної листівки   
Провести майстер-клас з 
виготовлення новорічних 
сувенірів   
Взяти участь у конкурсі 

 вересень 
 
 
 
 жовтень 
 
листопад 
 
 
листопад 
 
грудень 
 
 
грудень 
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«Подарунок до Миколая»
   
Тематичний вечір 
«Українські колядки»  
Провести тематичну 
бесіду до Дня соборності 
України  
Творчі читання 
«Улюблений твір 
Кобзаря»  
Провести майстер-клас з 
виготовлення 
Великодньої іграшки    
Взяти участь у конкурсі 
Великодньої писанки   
Взяти участь у конкурсі 
«Подарунок для мами» 
Провести майстер клас з 
виготовлення штучних 
квітів на звітному 
концерті  
  
 

січень 
 
 січень 
 
березень 
 
квітень 
 
 
квітень 
 
 
травень 
червень 

5. Я. Павх Кожного місяця 
проводити бесіди на 
морально-етичні теми, а 
також на тему мистецтва 
та естетики.    
Екскурсія в музей 
етнографіі та народного 
промислу  В час 
канікул 
Тематичне свято до дня 
украінськоі писемності 
«Як парость виноградноі 
лози, плекайте мову».  
  
Шевченківські читання 
«Улюблена поезія  в 
моєму житті». 
Виставка творчих робіт 
гуртківців до Новорічних 
та Різдвяних свят, а 
також до свята Матері. 
  

Протягом року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 листопад 
 
 
березень   
 
   
грудень 
 
травень            

 

6. А. Войтович Міжнородний 

багатожанровий конкурс 

«Талантія»    

Міжнародний конкурс 

фестиваль «Профест»               

вересень 
 
 
жовтень 
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Всеукраїнський 

фестиваль конкурс 

«Львівська осінь»  

Участь у різноманітних 

конкурсах та фестивалях        

(2021 рік) 

 

жовтень 
 
 
протягом року 

7. Т. Полюга Участь в Територія 
дозвілля.                                              

Підготувати роботи на 
виставки БДЮТ.                         

Провести квест 
«Вулицями та двориками 
середньовічного Львова» 
.                                                          

Проведення майстер – 
класів на Гаївках.                                       

Участь у творчому звіті 
БДЮТ                                                       

 

вересень 
 
 
 
протягом року 
 
 жовтень 
 
 
 
квітень 
 
червень 2022 

 

8. Т. Свищ Участь у масових 
заходах та конкурсах, які 
організовує БДЮТ  

Участь у всеукраїнських, 
міських та обласних 
конкурсах,фестивалях  

Осінній еко-фестиваль   

Участь у святкуванні Дня 
писемності  

«Миколай, Миколай, ти 
до нас завітай»  

Вітання з Різдвом 
Христовим  

До Дня рідної мови Дні та 
пам’яті            Т. Г. 
Шевченка  

«Великоднє сонечко» 
свято гаївок   

протягом року 

 
 
протягом 
навчального 
року 

жовтень 

листопад 

 

грудень 

січень 
 
 
березень 
 
 
 
травень 
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Свято Матері  

Звітний концерт БДЮТ  

травень 
 
червень 

9. Г. Соломійчук Участь у конкурсі «Сурми 
звитяг»  

Оформлення гурткових 
звітних виставок   

Участь у виставках та 
конкурсах (міських, 
обласних та 
республіканських)  

Відвідування музеїв та 
художніх виставок  

 

Участь у конкурсах 
малюнку присвячених 
творчості Т.Г. Шевченка 
та оформлення виставки. 

Участь у районному та 
обласному конкурсі 
образотворчого та 
декоративного мистецтва 
«Таланти твої Україно»  

Участь у 
республіканському 
конкурсі малюнку на 
протипожежну безпеку. 

Участь у міському 
конкурсі дитячого 
малюнку до дня Матері 

Участь в обласному 
конкурсі «Природа очима 
дітей в різні пори року»   

Жовтень 

 

грудень-
травень 

протягом року 

 

 

під час осінніх 
та весняних 
канікул 

 

лютий 

 

березень 

 

 

 

березень 

 

травень 

 

 

травень 

 

10 С. Хавтур Участь у фестивалі 
народного танцю «Іван 
Попович збирає таланти» 

Участь у всеукраїнському 
фестивалі « Підкамінь » 

Участь   у фестивалі 
«Трускавецька фієста -  
2021» 

жовтень 

 

листопад 

 

листопад 
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Участь у Всеукраїнському 
фестивалі патріотичної 
пісні та поезії               
«Сурми звитяги» 

Участь у фестивалі-
конкурсі «Зимові 
візерунки» 

Участь у Фестивалі-
конкурсі «Ритми 
Прикарпаття» 

Участь у Фестивалі-
конкурсі « Місто Лева» 

Фестиваль «Золоті 
ворота» 

Участь у Фестивалі-
конкурсі «Місто мрій» 

жовтень 

 

 

грудень 

 

лютий 

 

травень 

 

березень 

травень 

 
VI. Організаційно-масова робота 

 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

Вересень 

1. Затвердження плану 
організаційно-масової 
роботи на  2021-2022 

навчального року 

до 1.09.2021 
зав. орг.-масовим відділом 

Войтович А.Д. 

2. Святкове привітання у 
соцмережах з нагоди 1 

вересня 

1.09.2021 Войтович А.Д. 
Городиловский Я.З. 

3. Проведення челленджу з з 
нагоди Дня фізкультури та 

спорту 

11.09.2021 Войтович А.Д. 
Сантар І-М. Т. 

 

4.  Інформаційна хвилинка у 
соцмережах до Дня Миру 

21.09.2021 Войтович А.Д. 

5. Інформаційна хвилинка у 
соцмережах з нагоди 
Всеукраїнського дня 

бібліотек 

30.09.2021 Войтович А.Д. 
Городиловський Я.З. 

6. Пошук контенку для 
оформлення соцмереж 

 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

Жовтень 
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Фестиваль «Зустріч 

поколінь» до Дня людей 
похилого віку. 

01.10.2021р. 
Войтович А.Д. 

Марчук Т.В. 

 
ХХІІ Всеукраїнський Сурми 

звитяги районний відбір 
12.10-20.10. 

Войтович А.Д. 

Марчук Т.В 

 
Святкові привітання у 
соцмережах до Дня 
Захисника України 

14.10.2021 Войтович А.Д. 

 
Виставка малюнків до Дня 

Захисника України 
11.10.2021 – 
14.10.2021 

Соломійчук Г.М. 

Бала Х.А. 

 

Проведення наради 
керівників гуртків з питань 
планування виховної та 

суспільно масової роботи 

до 25.10.21. 

Войтович А.Д. 

Городиловський Я.З. 

Марчук Т.В. 

 Пошук контенту для 
оформлення соцмереж 

 

Протягом місяця 
Войтович А.Д. 

Листопад 

 Зйомка, монтаж та 
публікація контенту до дня 
української писемності та 

мови 
 

9.11.2021 Войтович А.Д. 
Шаповалова Н.М. 

 

 Гала концерт « Я – 
Патріот» 

14.11.2021 Марчук Т.В. 
Войтович А.Д. 

Шаповалова Н.М. 

 Рубрика «Цікавинки 
онлайн» до всесвітнього 

дня ґудзика та 
працівників радіо 

і телезв'язку 

16.11.2021 Войтович А.Д. 
Бала Х.А. 

Боєчко О.П. 
Костенко Н.В. 
Полюга Т.В. 

 Створення контенту до Дня 
Гідності та Свободи 

 

19.11.2021 Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

Городиловський Я.З. 

 Проведення інформаційних 
хвилин у соціальних 

мережах в гуртках до Дня 
пам'яті жертв голодоморів 

в Україні (за окремим 
планом) 

23.11.2021 Городиловський Я.З. 

 Пошук контенту для 
оформлення соцмереж 

 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Створення контенту для 
соцмереж 

 

Протягом місяця Войтович А.Д. 
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 Проведення інформаційних 
хвилин у соціальних 

мережах в гуртках до Дня 
пам'яті жертв голодомору в 

Україні 

23.11.2021 Городиловський Я.З. 

Грудень 

 Рубрика «Цікавинки 
онлайн» до дня обіймів 

 

3.12.2021 Войтович А.Д. 

 Акція «Допоможи 
військовим» до дня 

збройних сил України» 
 

6.12.2021 Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

Костенко Н.В. 

 Конкурс районного 
малюнку «Зимова казка» 

 
5-10.12. 

 
 

Войтович А.Д. 
Соломійчук Г.М. 

 Проведення розважальної 
програми до Міжнародного 
Дня людей з інвалідністю 

 
6.12.2021 

Марчук Т.В. 
Войтович А.Д. 

 Рубрика «Цікавинки 
онлайн» до дня прав 

людини 

10.12.2021 Войтович А.Д. 

 Вшанування учасників 
ліквідації чорнобильської 

АЕС 
 

14.12.2021 Городиловський Я.З. 

 Акція «Лист до Св. 
Миколаю» 

Резиденція Св.  Миколая 

20.12.2021р. Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

Городиловський Я.З. 

 Аналіз участі у конкурсах 
та виставках 

 

грудень Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

 Пошук контенту для 
оформлення соцмереж 

 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Створення контенту для 
соцмереж 

 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Публікація новин у 
соцмережах 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

Січень 

 Привітання у соцмережах 
до різдвяних свят 

6.01.2022-
14.01.2022 

Городиловський Я.З. 
Войтович А.Д. 
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 Участь у конкурсі дитячих 
малюнків з нагоди Дня 

Соборності України 

19.01.2022-
21.01.2022 

 
 
 
 
 

Боєчко О.П. 
Соломійчук Г.М. 

Бала Х.А. 
 
 

 Історичний квест 
«Соборність України» 

21.01.2022р Марчук Т.В. 

 Привітання у соцмережах з 
нагоди Дня Соборності 

України 
 

21.01.2022 Войтович А.Д. 
 

 Вшанування хвилиною 
мовчання до Міжнародного 

дня пам´яті жертв 
Голокосту 

27.01.2022 Войтович А.Д. 
Городиловський Я.З. 

 Публікація контенту до Дня 
пам’яті Героїв КРУТ 

29.01.2022 Городиловський Я.З. 
Войтович А.Д. 

 Створення та обробка 
рекламних постів для 

додаткового набору дітей у 
гуртки БДЮТ 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Публікація новин у 
соцмережах 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

Лютий 

 

Створення та обробка 
рекламних постів для 

додаткового набору дітей у 
гуртки БДЮТ 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 
Створення та публікація 

контенту до Дня усіх 
закоханих 

14 лютого Войтович А.Д. 

 
Привітання у соцмережах з 

нагоди християнського 
свята Стрітення Господнє 

15 лютого Войтович А.Д. 

 

Онлайн-конкурс з 
декоративно-ужиткового 

мистецтва «Косівська 
кераміка» 

10-15.02.2022р Войтович А.Д. 
Соломійчук Г.М. 

Боєчко О.П. 
 

 
Таланти твої, Україно, 

районний відбір 
17.02.2022 Войтович А.Д. 

Марчук Т.В. 

 

Вшанування пам’яті біля 
меморіалу Героїв Небесної 

Сотні. 
 

20 лютого Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

 

 
Пошук контенту для 

оформлення соцмереж 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 
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Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 
Публікація новин у 

соцмережах 
Протягом Місяця Войтович А.Д. 

 

Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

Березень 

 Виставка малюнків до 
першого дня весни 

1.03.2022 – 
5.03.2022 

Соломійчук Г.М. 
Боєчко О.П. 

 Створення контенту до 
Міжнародного дня жінок 

8.03.2022 Войтович А.Д. 

 Масляна 
Ствоення та публікація 
привітально контенту 

8.03.2022 – 
9.03.2022 

Войтович АД. 

 Вшанування пам´яті 
Тараса Шевченка з нагоди 

річниці його дня 
народження 

9.03 2022 Войтович А.Д. 
Голодиловський Я.З. 

Соломійчук Г.М. 

 Подяка та привітання з 
нагоди дня українського 

добровольця 

14.03.2022 Войтович А.Д. 

 Проведення конкурсу 
малюнків з нагоди 

Міжнародного дня Землі 

20.03.2022 Войтович А.Д. 
Соломійчук Г.М. 

 Проведення онлайн 
цікавинок з нагоди Години 

Землі 

26.03.2022 Войтович А.Д. 

 Привітання у соцмережах з 
нагоди Дня театру 

27.03.2022 Войтович А.Д. 
Городиловський Я.З. 

 Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Виставка малюнків до 
першого дня весни 

1.03.2022 – 
5.03.2022 

Соломійчук Г.М. 
Боєчко О.П. 

Квітень 

 Створення та публікації 
інформації до 

Міжнародного дня дитячої 
книги 

2.04.2022 Войтович А.Д. 

 Створення та публікація 
інформації до Всесвітнього 

дня здоров´я 

7.04.2022 Войтович А.Д. 
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 Створення та публікація 
інформаційних цікавинок 

до Українського Дня 
навколишнього 

середовища 

17.04.2022 Войтович А.Д. 

 Вшанування пам´яті з 
нагоди дня пам´яті жертв 

Чорнобильскої АЕС 

26.04.2022 Войтович А.Д. 

 Святкування Міжнародного 
дня танцю 

29.04.2022 Войтович А.Д. 
Сантар І.-М. Т 
Хавстур С.І. 

 Пошук контенту для 
оформлення соцмереж 

 

Протягом місяця Вотйович А.Д. 

 Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Виготовлення 
різноманітних поробок до 

Великодня 

20.04.2022 – 
30.04.2022 

Соломійчук Г.М. 

 Виставка дитячих малюнків 
до Великодня 

20.04.2022 – 
30.04.2022 

Соломійчук Г.М. 
Боєчко О.П. 

Травень 

 Створення та публікування 
інформаційних цікавинок 

до Дня міста Львова 

1.05.2022 Войтович А.Д. 

 Виставка малюнків до Дня 
матері, святкове 

привітання 

9.05.2022 .Соломійчук Г.М. 
Свищ ТМ. 

Чернявська Т.Г. 

 Створення та публікування 
інформаційних цікавинок 
до Дня Європи в Україні 

14.05.2022 Марчук Т.В 

 Створення та публікування 
інформаційних цікавинок з 
нагоди Міжнародного дня 

музеїв 

18.05.2022 Городиловський Я.З. 

 Флеш-моб «історія моєї 
Вишиванки» 

Організація свята з нагоди 
Дня вишиванки 

20.05.2022 Войтович А.Д. 

 Створення та публікування 
інформаційних цікавинок з 
нагоди свята Останнього 

дзвоника 

28.05.2022 Войтович А.Д. 

 Підготування до 
Всесвітнього дня захисту 

дітей 

25.05.2022 – 
30.05.2022 

Войтович А.Д. 
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 Пошук контенту для 
оформлення соцмереж 

 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

Червень 

 
Святкування Всесвітнього 

дня захисту дітей. 
Звітний концерт БДЮТ 

1.06.2022 Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

Городиловський Я.З. 

 

Створення поробок до 
Всесвітнього дня захисту 

навколишнього 
середовища 

2.06.2022 – 
6.06.2022 

Войтович А.Д. 

 

Створення та публікування 
інформаційних цікавинок з 
нагоди Міжнародного дня 

друзів 

9.06.2022 Вотйович А.Д. 

 

Соціальний проект 
«Послання в майбутнє» до 
Міжнародного дня захисту 

людей похилого віку 

15.06.2022 Войтович А.Д. 
Марчук Т.В. 

Городиловський Я.З. 

 
Пошук контенту для 

оформлення соцмереж 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 

Обробка фото та 
відеофайлів керівників для 

публікаціях 
 

Протягом місяця Войтович А.Д. 

 
    

 
VIІ.  ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

 - Затвердження планів 
гурткової роботи, графіку 
роботи керівників гуртків 

- Обговорення та 
затвердження річного 
плану роботи БДЮТ 

 
- «Психофізіологічні 

потреби дошкільнят у 
умовах сучасності» 

серпень 
 
 
 
 
 
  

Н. Шаповалова 
 
 
Н. Наконечна-
Кравець 
Т. Марчук 
А. Войтович 
 
 
М. Фостяк 
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- Робота з батьками 
дошкільнят  
 
 

- Обговорення та 
затвердження плану 
роботи на зимові 
канікули. 

 
- Академічна 

доброчесність 
педагогічних працівників 

грудень  
 
 
 
 
 

О. Приходько 
М. Фостяк 
Н. Наконечна-
Кравець 
 
Н. Наконечна-
Кравець 
Т. Марчук 
А. Войтович 
 
Т. Марчук 
Н. Шаповалова 

 

-  Оцінка професійної 
діяльності загальної 
культури , моральних 
якостей керівників гуртків, 
що атестуються у 2021-2022 
навчальному році. 
 
- Зміст і технологія 

моніторингу професійної 
компетентності педагогів  

 
- Методичні рекомендації 

батькам вихованців– 
«Формування 
особистості» 

березень 
 
 
 
 
 
 
 

Атестаційна комісія  
 
 
 
 
 
Н. Шаповалова 
 
 
 
М. Фостяк  

 

- Методичні рекомендації 
щодо організації літнього 
відпочинку дітей 

 
- Планування та 

організація дозвілля дітей 
у літній період. Робота з 
пришкільними таборами 

 
- Підсумки роботи 

педагогічного колективу у 
2021-2022 н.р.  

 

травень  
 
 
 
 
 

А. Войтович 
Я. Городиловський  
С. Котовський 
 
Т. Марчук 
А. Войтович 
 
 
 
Н. Наконечна-
Кравець 
Т. Марчук 
Н. Шаповалова 
Н. Костенко 

 

VІІІ.  АДМІНІСТРАТИВНО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. Упорядкування території  Протягом 
року  

Н. Мільо  

2. Поточний ремонт , 
водопостачання  

Протягом 
року  

Н. Мільо  

3. Поточний ремонт 
приміщення, вікон, дверей, 
сантехніки  

Протягом 
року  

Н. Мільо  
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4. Ремонт кабінетів гурткової 
роботи 

До 
31.08.21р. 

Н. Мільо  

5. У міру можливостей 
поповнювати гуртки 
обладнанням, матеріалами, 
інструментами  

Протягом 
року  

Н. Наконечна-
Кравець 

 

6. Забезпечити готовність всіх 
приміщень закладу до 
прийому дітей 

До 01.09 Н. Мільо  

7. Організувати роботу з 
дотримання правил ТБ, ПТБ 

Протягом 
року  

Н. Мільо  

 
 

 
ІХ. КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО 

 

1
1. 

Проводити наради при 
директорі, педагогічні ради  

Протягом року  Н. Наконечна-
Кравець 
Т. Марчук 
Н. Шаповалова 

 

2
2. 

Забезпечити контроль за 
відвідуванням занять 
гуртківцями  

Протягом року  Н. Наконечна-
Кравець 
Т. Марчук 
Н. Шаповалова  

 

3
3. 

Контролювати стан 
документації  гуртків  

Протягом року  Т. Марчук  
Н. Шаповалова 

 

2
4. 

Скласти графік відкритих 
занять гуртків, творчих звітів 

До 10.09 
 
До 01.05 

Т. Марчук  
Н. Шаповалова 
 

 

5
5. 

Систематично здійснювати 
контроль за роботою 
педагогічного колективу  

Протягом року  Н. Наконечна-
Кравець 
Т. Марчук 
Н. Шаповалова 

 

 


