
Аналіз роботи БДЮТ за 2016 – 2017 навчальний рік 
Звіт директора БДЮТ «Дивоцвіт» за 2016 – 2017 навчальний рік 

Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» (БДЮТ) м. Борисполя є 

комплексним навчально-виховним позашкільним закладом, створеним 01.09.1984року. 

Основними завданнями БДЮТ «Дивоцвіт» 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 з 4 до 21 років.  

Основним документом, що визначає та регламентує аспекти діяльності нашого 

закладу, є Статут БДЮТ, який розроблений на основі положень Конституції України, 

Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Положення про 

позашкільний навчально-виховний заклад”, “Конвенція ООН про права дитини” та 

інших нормативних документів, що регулюють діяльність позашкільного закладу 

освіти.  

Заняття в гуртках розпочинаються о 8.00 і закінчується о 20.00 год. Заклад працює 

7 днів на тиждень.  

Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою в БДЮТ у 2016-2017 навчальному 

році, становить 1827 вихованців, це 25% від загальної кількості дітей шкільного віку 

міста. З них 506-дітей дошкільного віку, 675 учнів молодшого шкільного віку, 385-

середнього, 261-старшого.  

У закладі сформовані 122 групи 32 гуртків. 1074 дітей навчаються у 70 групах 

початкового рівня, 444 дітей у 22 групах основного рівня, 309 дітей у 23 групах 

вищого рівня. Навчають та виховують дітей 34 педагоги, 8 сумісників, 12 – мають 

звання «керівник гуртка-методист».  



У 2016-2017 році заклад працював над єдиною науково-методичною темою 

«Педагогіка життєтворчості як основа навчально-виховного процесу в позашкільному 

закладі».  

Навчально-виховна програма закладу реалізовувалась  

за такими напрямками:  

НАПРЯМ, ВІДДІЛЕННЯ  КІЛЬКІСТЬ 

ГРУП  

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ  

Художньо-естетичний  63  985  

Еколого-натуралістичний  1  17  

Дослідно-експериментальний  3  26  

Соціально-реабілітаційний  4  57  

Гуманітарний напрям  44  648  

Науково-технічний напрям  7  94  

Всього  122 1827 

 

За рахунок платних послуг в БДЮТ працювало 42 групи,  

в яких навчалось 619 дітей 

Назва гуртка Кількість груп Кількість дітей 

Гурток по вивченню англійської 

мови 

21 260 

Народний хореографічний 

ансамбль «Радість» 

3 53 

Зразковий хореографічний 

ансамбль «Грація» 
4 58 

Зразковий вокальний колектив 

«Веселочка» 
1 11 

Гурток «Малятко» 4 62 

Гурток «Пізнайко» 4 66 

Гурток «Мозаїка» 2 30 

Гурток «Сонечко» 4 64 



Гурток «Гармонія» 1 15 

Всього:  44 619 

Групи в БДЮТ «Дивоцвіт» формуються згідно Положення про позашкільні 

заклади та Статуту БДЮТ «Дивоцвіт». Середня наповнюваність у групах за 2016-

2017 навчальний рік становила 13,5 дітей.  

Наявна мережа гуртків та об'єднань відповідає типу закладу, стану 

фінансування, статутним завданням.  

На основі щорічного аналізу запитів батьків та інтересів учнів значно 

розширилась мережа гуртків гуманітарного, науково-технічного, соціально-

реабілітаційного, художньо-естетичного напрямків.  

Керівники гуртків БДЮТ «Дивоцвіт», велику увагу приділяють роботі з 

соціально незахищеними дітьми. Статистика 2016-2017 рр.: кількість дітей сиріт – 1, 

напівсиріт – 12, дітей інвалідів – 16, з багатодітних сімей – 87, малозабезпечених – 3, 

особи переміщені з тимчасово окупованої території – 10, діти учасників АТО – 6. 

Керівники гуртків та методичний кабінет організовували та проводили велику 

кількість заходів для цієї категорії дітей.  

Навчально-виховна робота в гуртках та творчих об'єднаннях здійснюється 

згідно навчальних планів та програм. Педагоги працюють за навчальними 

програмами різного рівня, затвердженими Управлінням освіти і науки 

Бориспільської міської ради.  

Заняття гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості проводились і на базі 

загальноосвітніх шкіл №1, 6, 7, НВК «Гімназія Перспектива», міської центральної 

бібліотеки на підставі відповідних угод з цими закладами освіти.  

Під час канікул БДЮТ «Дивоцвіт» працював за окремим розкладом та окремим 

планом виховних заходів. Для юних бориспільців проводилося багато цікавих 

заходів, лялькових вистав, інтелектуальних конкурсів. Вже десятий рік поспіль 

«Клуб «Лідер» проводить навчання лідерської зміни на «Школі лідерів».  

Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до річного 

плану роботи, складеного з урахуванням методичних рекомендацій щодо планування 

роботи позашкільних навчальних закладів. План розглядається на засіданні 

педагогічної ради БДЮТ та затверджується начальником управління освіти і науки.  



У 2016-2017 навчальному році вихованці закладу взяли участь та отримали 

багато перемог в різноманітних конкурсах. 

Результативність участі: 

Міських – І місць – 31 

ІІ – 32 

ІІІ – 11 (74) 

Обласних – І місць - 3 

ІІ – 4 

ІІІ – 4 

Гран-прі – 1 (12) 

Всеукраїнських – І місць – 24 

ІІ – 4 

ІІІ – 8 

Гран-прі – 1 (37) 

Міжнародні - І місць – 9 

ІІ – 7 

ІІІ – 5 

Гран-прі – 1 (22) 

Успішне виконання завдань позашкільної освіти і виховання значною мірою 

залежить від наполегливої праці організаторів методичної роботи – заступників, 

методистів та керівників методичних об'єднань.  

  



Науково-методична робота за 2016-2017 навчальний рік  

БДЮТ «Дивоцвіт» 
Науково-методична робота - важлива складова педагогічної освіти, що має 

цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток його 

творчого потенціалу, 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 інформаційно-

аналітичного забезпечення освітнього процесу та проводиться з урахуванням 

інтересів і запитів різних категорій педагогів.  

Педагогічний колектив у 2016 – 2017 навчальному році працював над 

вирішенням науково-методичної проблеми «Педагогіка життєтворчості як основа 

навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі». 

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, 

обміном досвіду роботи була проведена педрада на тему: «Позашкільний 

навчальний заклад - школа життєтворчості особистості» з представленням портрету 

сучасного педагога, вихованця та батька відповідно нових завдань концепції 

позашкільної освіти. Запроваджена інформаційна хвилинка для підвищення 

професійного рівня керівників гуртків.  

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.  

У БДЮТ «Дивоцвіт» активно працювали 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 функціонували 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 

працювали над вирішенням актуальних проблем навчально-виховного процесу:  

- «Обдарована дитина». Результатом роботи творчої групи є створення проекту 

«Обдарована дитина», методичного збірника «Розвиток обдарованості дитини під 

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

БДЮТ «Дивоцвіт»: Недождій Ольги, Дубініної Анастасії, індивідуальних 

навчальних програм гурткової роботи Бурчак Жанни Іванівни та Пилипчук Наталії 

Василівни, зошитів спостережень за розвитком творчих здібностей талановитих 

дітей Артамкіної Вікторії Вікторівни.  

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

«Здоров’язбережувальні технології», залучення вихованців до активної трудової 

діяльності, екскурсій, фіззарядки під час занять. Організований та проведений 

«Тиждень здоров'я», в рамках якого були проведені ранкові фіззарядки для 

вихованців молодшого віку, лялькові вистави, різноманітні бесіди про здорову їжу, 

здоровий спосіб життя, пізнавально-розважальна програма для вихованців та батьків 

"Здоров'я цінує вся сім'я - тато, мама і я», інтелектуальна гра для дітей середнього 

шкільного віку «Хто здоров’я зберігає, той здоров’я має», участь вихованців 

старшого шкільного віку в акціях: «SOS: Врятуй Україну від СНІДу», екологічній 

конференції «Земля у нас одна», участь лідерів АУС у «XXII Всеукраїнському 

відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості присвяченому Дню Землі»; 



- «Профорієнтація вихованців у ПНЗ». Результатом роботи є: створення циклу 

занять на ознайомлення дітей з різними професіями «Знайомство зі світом 

професій» для дошкільнят, розроблена низка профорієнтаційних тренінгів для дітей 

середнього шкільного віку, проведені профорієнтаційні заходи для 

старшокласників: «Зустріч з відомими людьми цікавих професій», 

профорієнтаційно-мотиваційний захід «Обери майбутнє», дискусія «Помилки при 

виборі професії», залучені вихованці гуртків «Слово», «Світанок» до стажування у 

місцевих ЗМІ; 

- «Музейна педагогіка». Члени творчої групи працювали над поповненням 

матеріалів до фонду музею історії закладу.  

З метою підтримки молодих та малодосвідчених керівників гуртків, створення 

умов для їх самореалізації, сприяння професійному становленню, працювала група 

«Сходинки».  

Проводились 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: відкриті 

заняття, взаємовідвідування занять та виховних заходів, самоаналіз заняття молодим 

керівником гуртка та аналіз заняття наставником, конкурс конспектів.  

Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів сприяла 

курсова перепідготовка. У 2016-2017 н. р. пройшли курсову перепідготовку шість 

педагогічних працівників: Рассоха В.В., Войціщук Н.А., Ілляш І.І. - у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка. Мартиненко Л,В., Вергун В.І., Грущак С.В. - у 

КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти» м. Біла Церква. 

Із метою активізації професійної діяльності та забезпечення встановлення рівня 

фахової кваліфікації атестувались керівники гуртків.  

За результатами атестації: 

- Рассосі В.В. керівнику гуртків «Юний натураліст», «Юний дослідник», 

Хижній І.А, керівнику хореографічного гуртка «Радість» та Лоскутовій О.А. 



керівнику гуртка «Попелюшка» підтвердили раніше присвоєне педагогічне звання 

«керівник гуртка-методист»; 

- Шведенко В.В., Чуловській О.С., методистам закладу присвоїли 

кваліфікаційну категорію «методист другої категорії»; 

- Мазай Н.М., Борбат І.А., Шилофост В.О., керівникам гуртків з вивчення 

англійської мови, сумісникам - Дунай О.М. керівнику гуртка «Вишиванка», Хурді 

О.М. акомпаніатору, Бурчак Ж.І. керівнику вокального гуртка присвоїли 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст». 

Методист Шведенко В.В. розробила алгоритм створення мультимедійної 

презентації в програмі «PowerPoint», за яким керівники гуртків закладу 

удосконалювали свою комп'ютерну грамотність. 

У 2017 році Web-сайт  www.bdut.in.ua отримав І місце на міському конкурсі та 

став переможцем обласного конкурсу сайтів закладів освіти Київщини. 

Методичну та професійну майстерність перемогами в обласному конкурсі 

віртуальних науково-методичних розробок з художньо-естетичного напряму 

позашкільної освіти підтвердили такі педагогічні працівники: 

- Кубрак І.А., заступник директора з навчально-виховної роботи - 

переможець в номінації: «Сценарії» («Як козаки Новий рік врятували»); 

- Вишняк О.О., методист – переможець в номінації «Навчально-методичні 

рекомендації («Основи звукорежисури в позашкільному навчальному закладі»); 

- Вергун В.І., керівник гуртка «Криниця» - переможець в номінації 

«Навчальні програми» (Навчальна програма з народознавства); 

- Бурчак Ж.І., керівник Зразкового вокального колективу «Веселочка» - 

переможець в номінації «Відео презентації інноваційного досвіду». 

Творчі керівники гуртків активно поширювали досвід роботи через фахові 

видання: 

– стаття заступника директора з навчально-методичної роботи Рассохи В.В. 

«Портфоліо в системі діяльності керівників гуртків позашкільного навчального 

закладу» винесена на Всеукраїнську серпневу конференцію для керівників гуртків 

ПНЗ, творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напрямку та вчителів 

біології і екології ЗНЗ «Педагогічний пошук 2016» та надрукована [Збірник статей 

http://www.bdut.in.ua/


та тез доповідей/ за заг: Редакціею доктора педагогічних наук, професора В.В. 

Вернадського]. – Київ: «НЕНЦ», 2016. – 235с.; 

- робота методиста Вишняк О.О. – Основи звукорежисури у 

загальноосвітньому навчальному закладі надрукована в журналі Заступник 

директора школи. – 2016. – №11.– С.54–63. 

Доопрацьовані керівниками гуртків діючі навчальні програми: «Merry English», 

«Дослідники природи», «Юний натураліст», «Фантазія», «Попелюшка», 

«Вишиванка», «Повір у себе», історичного клубу «Патріот», «Ляльковий театр», 

«Університет майбутнього вчителя», навчальна програма з вокалу та нові навчальні 

програми «Школа Маленької леді», «Довузівська підготовка з англійської мови», 

програма гуртка з вивчення англійської мови «Just Englih», «Волошкова хатинка», 

«Основи державотворення», «Юний політолог» були подані на розгляд та погоджені 

науково – методичною радою міського методичного кабінету управління освіти і 

науки Бориспільської міської ради.  

Педагоги закладу активно брали участь у міських, обласних, всеукраїнських 

семінарах, майстер-класах. Так, у закладі було організовано та проведено:  

- обласний семінар – для керівників гуртків ПНЗ на тему: «Моделювання 

інноваційно-освітнього простору для розвитку творчого потенціалу дитини 

дошкільного віку»; 

- обласний семінар для вчителів та керівників гуртків з вивчення англійської 

мови на тему «Інноваційні технології – ефективний шлях досягнення нової якості 

навчально-виховного процесу на гуртках з вивчення англійської мови»; 

- міський семінар для керівників гуртків декоративно-вжиткового відділу та 

вчителів трудового навчання на тему «Майстер клас як ефективна форма 

професійного навчання педагогів та передачі особистого досвіду роботи». 

Активність педагогів проявлялась  і за межами закладу: 

- Мартиненко Л.В., керівник Народного хореографічного ансамблю 

«Радість» взяла участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Традиції 

та інновації у хореографічній освіті в умовах багатопрофільного ПНЗ»; 

- Пилипчук Н.В. та Пилипчук А.С., керівники Зразкового хореографічного 

ансамблю «Грація» стали учасниками Всеукраїнського науково-практичного 



семінару для обласних методичних об'єднань керівників гуртків хореографії 

«Сучасний танець, як засіб формування хореографічної культури виховання в 

освітньому просторі ПНЗ»; 

- Федорченко І.М. керівник гуртка «Основи державотворення» заочно 

брала участь у X Всеукраїнській краєзнавчій науково-практичній конференції 

«Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917- 

1921 років» з темою виступу: «Процес становлення державності в Україні період 

1917 – 1921 років». 

Запроваджені форми методичної роботи дають змогу створювати умови для 

неперервної освіти педагогічних кадрів, надають їм методичну допомогу в 

фаховому вдосконаленні, дозволяють апробовувати та впроваджувати нові 

педагогічні технології в практику. 

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 2016-2017 навчальний рік 

 
Виховна робота в БДЮТ «Дивоцвіт» – невіддільна складова навчально-

виховного процесу в позашкільному закладі, яка спрямована на розвиток творчого 

потенціалу вихованців.  Також БДЮТ «Дивоцвіт» - центр виховної роботи в місті. 

Тому велика частина виховних заходів були міського формату. 

Розпочався навчальний рік з приємної події – святкового відкриття додаткового 

приміщення на Глібова,1.  



Вперше був організований і проведений І відкритий фестиваль читців творів 

І.Франка «Я буду жити, бо я хочу жити». Діти з усієї області брали в ньому участь. 

Заслужено, що у наших вихованців більшість перших місць.  

Відбулось святкування дня вчителя – гастролі творчих колективів –в ЗОШ №1, 

яка святкувала ювілей закладу. Метою таких концертів є презентація закладу.  

Були проведені: концертна програма до Дня людей з особливими потребами, до 

Дня захисника Вітчизни, до Дня Соборності, Дня Перемоги, до Дня Чорнобильської 

трагедії, концертна програма «Випускник -2017».  

Були організовані і проведені концерти в с. Старому для воїнів-захисників в 

учбовому центрі Національної гвардії України. 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.  

Відбулись звітні свята творчих колективів: в квітні - концерт присвячений 85-

річниці Київщини «Київщина – серце України», і в травні в КРЦ «Бархат» сімейний 

фестиваль «Квітни, моя родино». В міському Будинку культури звітували старші і 

імениті, а в КРЦ «Бархат»  - середні і молодші, для яких був влаштований цілий 

сімейний фестиваль з ігровими програмами, які проводили лідери Асоціації 

учнівського самоврядування. Повернемось до виховних заходів БДЮТ 

«Дивоцвіт».  

Для дошкільнят та молодших школярів були проведені традиційні 

«календарні свята» - свято Осені, Новий рік, весняні свята, конкурс колядок і 

щедрівок, родинні свята, лялькові вистави. Вперше з гастролями до нас завітали 

артисти Київського академічного театру ляльок.  

Для середніх і старших школярів були організовані і проведені виставки, 

майстер-класи, програми про толерантність, до дня чорнобильської трагедії, свято 

Осені, вікторини про правила життєбезпеки, День рідної мови, День соборності, 

програми до Шевченківських днів, фестиваль іноземних мов. Вже традицією стало 

проведення святкових лінійок на початку і в кінці навчального року.  



В рамках реалізації проекту «Обдарована дитина» вдруге відбувся вокальний 

конкурс - фестиваль «Голос «Веселочки», де всі юні співаки спробували себе в ролі 

солістів. Вперше за ініціативи і авторства керівника гуртка А. В. Лоскутової був 

проведений конкурс юних моделей «Міс Ладушки». Був проведений успішно, про 

що засвідчило вельмишановне професійне журі, в складі якого були представники 

Асоціації дитячої моди України. Також вперше був проведений конкурс юних 

читців «Голос «Дивоцвіт». Багато заходів було проведено вперше. Відбулась акція 

«Маки пам'яті» (збір коштів на маки) та «Посади калину», презентація книги 

Валентини Купрієнко «Я поліського краю дочка».  

Проведені: літературно-музична композиція до Дня Чорнобильської трагедії; 

презентація науково-розважального журналу «Рятуйчик», заходи до Дня Європи. 

Взагалі 2016-2017 навчальний рік відзначився тісною співпрацею з управлінням 

Національної поліції. До річниці прийняття присяги патрульною поліцією 

м. Борисполя був проведений концерт, протягом року влаштовувались 

інтелектуальні ігри, круглі столи, зустрічі. Ми взяли участь у Всеукраїнському 

флешмобі «За безпеку дорожнього руху» - представляли Київщину і приймали 

символи акції – прапор та м'яку іграшку інспектора «Гриву». Взагалі флешмоби 

стали вельми популярні, зокрема до Дня вишиванки.  

Виховна робота цікава, різноманітна, сприяє всебічному розвитку вихованців. 

 

 

З вересня 2016 по травень 2017 року 

для дітей дошкільного віку були проведені: 
 

Назва заходу Кількіст
ь заходів 

Кіл
ькість 
дітей 

Кіль
кість 
батьків 

Показ лялькової 
вистави для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку "Хто 
товаришує з Світлофором" 

12 414 - 

Свята осені для 
молодших вихованців 
БДЮТ «Дивоцвіт» - 

23 570 600 



«Завітала Осінь до нас на 
Вкраїну» 

Новорічні ранки для 
вихованців БДЮТ 

22.- 30.12.15 

24 738 600 

Заключний етап 
фестивалю колядок та 
щедрівок 

2 72 50 

Лялькова вистава 
«Сніговик» 

12 364 - 

Весняні свята 
«Пригоди Червоної шапочки 
у весняному лісі» 

24 745 380 

Родинні свята 6 180 150 
Виховна бесіда «Війна 

очима дітей України» 
5 67 - 

Лялькова вистава 
«Наука для Оленки» 

11 488 - 

Всеукраїнський 
флешмоб «Безпека 
дорожнього руху – це 
життя» 

1 15 6 

Конкурс читців, 
присвячений Дню матері 

1 26 - 

Теренова гра «Ми - 
маленькі українці!» 

1 46 - 

Конкурс «Le Pass 
Etoile» 

1 6 7 

Фестиваль творчих 
колективів БДЮТ 
«Дивоцвіт» до Дня сім'ї 
«Квітни моя родино» 

1 70 60 

Святкова лінійка у 
БДЮТ 

1 45 25 

Концертно-
розважальна програма до 
Дня захисту дітей 

1 50 25 

Випускний на гуртку 
«Малятко» 

3 165 187 

Підсумкові свята на 
гуртку «Малятко» 

2 60 45 

Підсумкові свята на 
гуртку «Мозаїка» 

2 30 25 



 

Для дітей молодшого шкільного віку  

були проведені:  

Назва заходу Кільк
ість заходів 

Кількіс
ть дітей 

Кіль
кість 
батьків 

Відкриття 
додаткового приміщення 
БДЮТ «Дивоцвіт» по 
вул. Глібова 

1 40 20 

Теренова гра «Ми – 
маленькі українці» 

1 31 - 

Показ лялькової 
вистави для дітей 
молодшого шкільного віку 
"Хто товаришує з 
Світлофором" 

12 413 - 

Родинні свята для 
вихованців І року навчання 

4 60 45 

Свята осені для 
молодших вихованців 
БДЮТ  

«Завітала Осінь до нас 
на Вкраїну» 

1 27 15 

Святкове відкриття 
міської ялинки 

1 5 4 

Новорічні ранки для 
вихованців БДЮТ  

12 252 200 

Показ казок «Різдвяна 
історія» в рамках 
проведення року англійської 
мови 

2 50 23 

Лялькова вистава 
«Наука для Оленки» 

6 95 - 

Концертна програма 
до дня рідної мови 

2 26 15 

Випускний на гуртку 
«Пізнайко» 

4 116 100 

Випускний на гуртку 
«Сонечко» 

1 25 31 

Підсумкові свята на 
гуртку «Сонечко» 

2 32 23 

Всього:  140 4,324 2,314 



Тиждень 
толерантності  

2 52 - 

Виховна бесіда «Війна 
очима дітей України» 

2 24 - 

Лялькова вистава 
«Наука для Оленки» 

5 75 - 

Свято гумору 1 35 23 

Відкриття виставки 
робіт вихованців студії 
образотворчої діяльності 
«Райдуга» 

1 25 30 

Конкурс «Le Pass 
Etoile» 

1 7 7 

Розважально-
пізнавальна програма 
«Веселі жахіття Великої 
Британії» 

2 28 20 

Концертна програма 
для військових Національної 
гвардії України (с. Старе) 

1 3 3 

Конкурс вокальної 
майстерності «Голос 
Веселочки» 

1 15 10 

Фестиваль до Дня сім'ї 
«Квітни моя родино» 

1 91 65 

Родинне свято на 
гуртку «Аглійська для 
малят» 

1 21 25 

Фестиваль іноземних 
мов «Краса й багатство мов 
світу» 

1 10 5 

Флешмоб до Дня 
вишиванки 

1 40 - 

Святкова лінійка у 
БДЮТ 

1 25 27 

Міське свято 
«Випускник – 2017» 

1 25 10 

Концертно-
розважальна програма до 
Дня захисту дітей 

1 170 65 

Святковий 
підсумковий вечір на гуртку 
«Чабрець» 

1 15 10 

Звіт творчої студії 1 12 13 



«Чабрець». Презентація 
казки «Коли зійде місяць».  

Презентація журналу 
«Рятуйчик» 

3 380 60 

Свято «ABC-party» 2 90 85 

Всього:  72 2,142 780 

 

Для дітей середнього шкільного віку:  

Назва заходу Кількість 
заходів 

Кількість 
дітей 

Кількість 
батьків 

Відкриття додаткового 
приміщення БДЮТ 
«Дивоцвіт» по вул. Глібова,1 

1 20 20 

І Відкритий фестиваль-конкурс 
читців, присвячений 160-річчю 
від дня народження Івана 
Франка, «Я буду жити, бо я 
хочу жити» 

1 23 6 

Вечір до 160-річчя з дня 
народження Івана Франка 

2 62 15 

Теренова гра «Веселковий 
експрес» (для учнів 5-6 класів) 

1 15 - 

Участь у святкуванні з нагоди 
Дня міста 

1 60 40 

Святковий концерт до Дня 
учителя 

2 80 - 

Поїздка вихованців БДЮТ з 
вітальним концертом в с. Старе 
(полігон Національної гвардії 
України) 

2 90 10 

Участь в обласному фестивалі 
театрів «Театральні обрії» 

1 12 2 

Свято врожаю та хліба «Золота 
осінь» 

2 50 35 

Свята осені для дітей 
середнього шкільного віку 

4 234 150 

Заходи до Дня гідності та 
свободи 

1 54 - 

Акція «Вшанування пам’яті 
героїв Небесної сотні» 

1 65 - 

Презентація книги Валентини 
Купрієнко «Я Поліського краю 

1 15 5 



дочка» 
Заходи до дня пам’яті жертв 
Голодомору 

1 79 - 

Міський хореографічний 
конкурс «Бориспіль танцює» 

1 74 54 

Святкове відкриття міської 
ялинки 

1 23 7 

Показ лялькової вистави до Св. 
Миколая в центрі «Наш Дім» 

1 9 - 

Новорічні ранки для вихованців 
БДЮТ 

10 250 200 

Святкове дійство «Різдвяний 
вертеп» 

1 12 - 

Концертна програма до дня 
Соборності України «Ми – 
українці від заходу до сходу» 

2 100 46 

Літературно-музичне свято до 
дня народження 
П.П.Чубинського 

1 25 - 

Всеукраїнський флешмоб 
«Безпека дорожнього руху – це 
життя» 

1 100 10 

Брейн-ринг «Відома і невідома 
Велика Британія» 

1 33 10 

Конкурс «Le Pass Etoile» 1 11 6 

Розважальна програма до дня 
Валентина для вихованців 
основного рівня «День Святого 
Валентина» 

2 50 - 

Міський фестиваль-конкурс 
вокального мистецтва 
«Калиновий дзвін» 

1 27 30 

Пізнавально-розважальна 
програма «Здоров'я цінує вся 
сім'я – тато, мама і я» 

1 39 25 

Пізнавальні вікторини до Дня 
рідної мови 

2 86 - 

Тиждень толерантності  3 35 - 

Відкриття виставки дитячих 
робіт вихованців декоративно-
вжиткового напрямку 

1 44 35 

Поїздка в Національний 
еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

1 17 7 



Розважальна програма до дня 8 
березня на гуртку з вивчення 
англійської мови 

2 58 34 

Літературно-музична програма 
до Шевченкових днів 

1 70 25 

Міський фестиваль-конкурс 
театральних колективів 

1 12 - 

Літературно-музична 
композиція «Чорнобиль» 

1 30 100 

Заходи до Дня Чорнобильської 
трагедії 

1 57 - 

Концертна програма до річниці 
поліції м. Борисполя 

1 40 - 

Участь у Всеукраїнському 
відкритому фестивалі дитячої та 
юнацької творчості 
присвяченому Дню Землі 

1 2 2 

Вокальний конкурс «Голос 
веселочки» 

1 15 20 

Звітний концерт творчих 
колективів БДЮТ «Дивоцвіт» -  
«Київщина – серце України» 

1 80 80 

Флеш моб до Дня вишиванки 1 50 - 

Фестиваль патріотичної пісні 
«Пісні обпалені війною» 

1 23 2 

Фестиваль дитячої творчості 
«Розквітай, моє місто 
прекрасне» 

1 169 80 

Святкова лінійка у БДЮТ 1 74 58 

Міське свято «Випускник – 
2017» 

1 50 15 

Випускний на гуртках з 
вивчення англійської мови 

3 60 50 

Всього:  70 2,584 1,179 

 

 

 

 

Для старшокласників були проведені: 

Назва заходу Кількість Кількість Кількість 



заходів дітей батьків 
Відкриття додаткового 
приміщення БДЮТ «Дивоцвіт» 
по вул. Глібова 

1 20 5 

Інтелектуальна гра, присвячена 
року англійської мови в Україні 
"Україна - європейська держава" 

1 7 7 

Участь у святкуваннях з нагоди 
Дня міста 

1 20 - 

Поїздка вихованців БДЮТ з 
вітальним концертом до дня 
захисника Вітчизни в с. Старе 
(полігон Національної гвардії 
України) 

4 250 2 

Участь в обласній краєзнавчій 
конференції учнівської молоді 
"Київщина козацька" 

1 8 - 

Дебати для лідерів учнівського 
самоврядування 

1 34 - 

Поетичний вечір з Лілією 
Золотоношею 

1 25 - 

Зустріч з Олександром Ярмаком 1 88 - 

Міський хореографічний 
конкурс "Бориспіль танцює" 

1 12 5 

Міський профорієнтаційний 
змагально-мотиваційний захід 
серед учнівських команд «Обери 
майбутнє» 

1 46 30 

Обласний півфінал 
профорієнтаційного змагально-
мотиваційного заходу серед 
учнівських команд «Обери 
майбутнє» 

1 8 - 

Заходи до Дня Гідності та 
свободи 

1 6 3 

Акція "Вшанування пам'яті 
героїв Небесної сотні" 

1 65 20 



Міський конкурс "Випускниця-
чарівниця-2017" 

1 37 23 

Заходи до дня пам'яті жертв 
Голодомору 

1 30 - 

Брейн-ринг «Безпека 
дорожнього руху» 

1 48 - 

Концертна програма до Дня 
інвалідів (КРЦ «Бархат») 

1 5 4 

Акція «SOS. Врятуй Україну від 
СНІДу» 

1 57 - 

Круглий стіл «Твоє життя – твій 
вибір. Твій вибір – твоя 
відповідальність» 

1 40 - 

Відкриття центральної ялинки 
міста 

1 10 15 

Вечорниці на Андрія в БДЮТ 1 17 - 

Новорічне свято для дітей 
старшого шкільного віку «Куди 
подівся новий рік» 

1 30 25 

Зимова школа лідерів 1 72 - 

Концертна програма до дня 
Соборності України «Ми – 
українці від заходу до сходу» 

3 30 25 

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

1 15 11 

Літературно-музичне свято до 
дня народження 
П.П.Чубинського 

1 10 9 

Майстер-клас для керівників 
гуртків хореографії на тему: 
«Розвиток хореографічних 
здібностей у різновікових 
групах танцювального 
колективу позашкільного 
закладу» 

1 7 5 



Рада лідерів Асоціації 
учнівського самоврядування 

1 22 - 

Розважальна програма «День 
Святого Валентина» 

3 14 - 

Конкурс "Я - лідер" 1 7 - 

Пізнавальні вікторини до Дня 
рідної мови 

3 10 - 

Міський фестиваль-конкурс 
вокального мистецтва 
"Калиновий дзвін" 

1 8 5 

Ювілейна програма до 10-річчя 
створення Дитячої громадської 
організації "Асоціації 
учнівського самоврядування" 

1 30 - 

Круглий стіл «Підсумки обміну 
досвідом лідерами учнівського 
самоврядування» 

1 25 - 

Дебати лідерів учнівського 
самоврядування 

1 31 - 

Концертна програма до річниці 
поліції м. Борисполя 

1 11 - 

Рада лідерів Асоціації 
учнівського самоврядування 

1 15 - 

Звітно-виборча конференція 
Асоціації учнівського 
самоврядування 

1 23 - 

Рада лідерів 1 14 - 

Всеукраїнський флеш-моб 
«Безпека дорожнього руху – це 
життя» 

1 30 5 

Конкурс вокальної майстерності 
«Голос Веселочки» 

1 10 - 

Конкурс «Le Pass Etoile» 1 10 5 



Хочеться відмітити перемоги в обласному конкурсі театральних колективів 

вихованців творчої студії «Чабрець», лялькового театру «Казковий водевіль», в 

Звітний концерт творчих 
колективів БДЮТ «Дивоцвіт» - 
«Київщина – серце України» 

1 40 10 

Участь у Всеукраїнському 
відкритому фестивалі дитячої та 
юнацької творчості 
присвяченому Дню Землі 

1 2 2 

Флеш моб до Дня вишиванки 1 70 - 

Концертна програма до річниці 
поліції м. Борисполя 

1 40 - 

Патріотичний велопробіг 
шляхами бойової слави 
Борисполя 

1 12 - 

Участь у заходах до дня 
Перемоги – 9 травня 

1 24 12 

Круглий стіл «Як поліпшити 
безпеку руху» 

1 30 - 

Фестиваль дитячої творчості 
«Розквітай, моє місто 
прекрасне» 

1 25 20 

Школа вожатих 2 70 - 

Святкова лінійка у БДЮТ 1 15 10 

Міське свято «Випускник – 
2017» 

1 300 - 

Всього:  63 1,885 258 



конкурсах міжнародного та всеукраїнського масштабу – Зразкового театру мод 

«Ладушки», вокальних колективів «Веселочка» і «Черрі-беррі», хореографічних 

колективів «Радість» і «Грація».  

За результатами участі творчих колективів та вихованців БДЮТ «Дивоцвіт» у 

різних конкурсах і фестивалях наш заклад займає провідне місце в рейтингу 

позашкільних колективів Київщини. Ми стали переможцями в 74 міських, 11 

обласних, 28 всеукраїнських та 21 міжнародних конкурсах і фестивалях. 

Як завжди, плідно працювало у галузі виховної роботи м/о керівників гуртків 

«Мerry English». «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 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 2016-2017 навчального року в БДЮТ «Дивоцвіт» було організовано 

та проведено близько 345 організаційно-масових та пізнавально-розважальних 

заходів і концертних програм до різних знаменних дат.  



У практику роботи закладу ввійшли заходи для батьків: щорічні звіти, які 

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

досягнення за рік; традиційними стали родинні свята для вихованців І року 

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

вихованців, звіт директора. Постійно працює батьківський комітет на чолі з головою 

Савівською Юлією Василівною, який допомагає педагогічному колективу втілювати 

в життя ідеї та плани з розвитку, навчання та виховання дітей.  

 


