КОРОТКИЙ ЗВІТ
про роботу
Палацу дітей та юнацтва
Печерського району м. Києва
у 2019 - 2020 навчальному році

На 2019-2020 навчальний рік в Палаці дітей та юнацтва Печерського району
були поставлені амбіційні цілі – заплановано безліч різнопланових заходів для
школярів району, розпочато підготовку до підтвердження почесних звань
«Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив» трьох великих
колективів ПДЮ, започатковано кілька методичних проектів, а також колективи
готувалися до участі у міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та
фестивалях. Частина цілей була досягнута, але життя вносить свої корективи –
пандемія і карантин змусили шукати нові механізми реалізації поставлених планів.
Здобутки співробітників і вихованців Палацу описані в цьому короткому звіті.
Проведена за навчальний рік організаційно-масова робота:
23.08.19 – Організація та проведення районного заходу до Дня Державного
Прапора України. Взяли участь співробітники ПДЮ, вихованці театру «Студія 5.1»
(керівник - Демченко В.П.), вихованці гуртка «Школа лідера» (керівник – Кулинич
Д.С.) Печерська районна в м. Києві державна адміністрація

24.08.19 – Участь педагогів ПДЮ у організації та проведенні майстер-класів та
виставки робіт вихованців до Дня Незалежності України. Співоче поле.

12.09.2019 - виступ середнього складу Народного художнього колективу
ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея» на святі спорту (керівник –
Городецька О.Г.). Танцювальний номер номером «Я, ти, він, вона».
20.09.2019 - Спільний виступ старшого й кандидатського складів дитячого хору
«Щедрик» на запрошення фармацевтичної компанії «Біофарм» на честь її відкриття
Разом із хором заспівала переможниця телевізійного проекту «X Фактор» Вероніка
Морська. м. Біла Церква

22.09.2019 - Сольний концерт Народного художнього колективу дитячого
хору «Щедрик», з виконанням концертної програми хору, з якою він виборов 1-ше
місце на Міжнародному хоровому конкурсі у м. Відень (Австрія) влітку 2019р.
Художня галерея «Калита».
22.09.2019 – Організація та проведення «Лідерського вихідного» на ВДНГ з
тренінговими вправами на командо утворення. (Керівники – Васюра Н. О.,
Кулинич Д. С., Бицань Є. О.)

26.09.2019 – Організація та проведення тренінгового заняття на тему «Stop
Булінг» для вихованців гуртка «Школа лідера» (Тренер – Васюра Н.О., керівник –
Кулинич Д.С.) ПДЮ

28.09.2019 – Проведення музичного лекторію «Віктор Іконник (1929-2000) –
український хоровий диригент, композитор, педагог» до 90-річчя від дня
народження митця. Молодша група дитячого хору «Щедрик». ПДЮ

28.09.2019 – Організація та проведення спільно з Київської Шкільною Лігою
Сміху інтерактивної лекції «Як писати гумор». Учасники - вихованці гуртків ПДЮ,
лідери учнівського самоврядування м. Києва, гравці КШЛС. ПДЮ

28.09.2019 – Участь вихованців гуртка «Школа лідера» у форумі «Екологічно
відповідальної молоді», керівники – Кулинич Д.С., Бицань Є.О.
01.10.2019 – Організація та проведення районних змагань зі спортивного
орієнтування «Великий кубок Печерська» на території Національного Ботанічного
саду НАН України ім. М. М. Гришка
02.10.2019 - аудіо запис треків «Вчителько моя» та «Україна – це ти» до Дня
вчителя. Дитячий хор «Щедрик». Звукозаписувальна студія Будинку офіцерів

03.10.2019 - Музичний вернісаж «Хор-тайм» до Міжнародного Дня Музики
за участі молодшої групи дитячого хору «Щедрик», керівник – заслужений діяч
мистецтв України, Штукар О. Є. Національна Спілка Композиторів України

05.10.2019 – Участь лідерів учнівського самоврядування Печерського району
у висадці «Алеї київських шкіл» разом з ГО «Волонтери школярі»

05.10.2019 - Святковий урок-фантазія до Всесвітнього Дня вчителя та Дня
працівника освіти для вихованців ПДЮ молодшого шкільного віку.
05.10.2019 - Участь дитячого хору «Щедрик» в Урочистому концерті до Дня
Вчителя «Global Teacher Prize Ukraine 2019». Національна опера України

10.10.2019,- Музичний лекторій «Елеонора Скрипчинська (1899-1992) –
український хоровий диригент, педагог» до 120-річчя від дня народження мисткині
для вокальних колективів ПДЮ
10.10.2019 – участь команди ПДЮ (куратор – Васюра Н.О.) у Фестивалі
Київської шкільної «Ліги сміху».
11.10.2019 - Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка - концертне
вітання від дитячого хору «Щедрик» відомого київського хормейстера засновника
й керівника хору «Хрещатик» Бухонської Л.В. з нагоди її 75-річчя.
12.10.2019 – Участь лідерів учнівського самоврядування Печерського району
у дитячо-юнацькому форумі «М18 – Разом ми можемо більше».
13.10.2019 – Участь вихованців гуртка «Радіооператори» у Всеукраїнських
змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях до Дня захисника України. Керівник –
Трикозенко І. М.

22.10.2019 - Організація та проведення районного квесту «Таємниці
Маріїнського парку» з циклу «Печерськ – територія дитинства. Знаю. Пишаюся.
Люблю.»
24.10.2019

-

Організація

та

проведення

районного

етапу

міської

інтелектуальної гри «Інтелект-турнір» для школярів печерського району.
27.10.2019 - Участь у ХХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого і
юнацького мистецтва «Веселі канікули осені-2019», Молодшу групу хору
«Щедрик», керівник – з.д.м. Штукар Є.О. нагороджено Дипломом Лауреата І
премії
05.11.2019

-

Організація

та

проведення

районного

етапу

міської

інтелектуальної гри «ЮНІОР» для школярів Печерського району.
09.11.2019 - V міський фестиваль дитячої творчості «Сузір’я талантів в
«Україні» – диплом за І місце в номінації хореографія, старша група ансамблю
«Лілея»; диплом лауреата фестивалю, а також диплом «За оригінальність та
самобутність виконання» за композицію «Собор кохання»

09.11.2019 - V міський фестиваль дитячої творчості «Сузір’я талантів в
«Україні» – диплом за ІІ місце в номінації «Хореографія», старша група ансамблю
«Лілея»; диплом «За оригінальність та самобутність виконання» за композицію
«Жартівливий східний танок»

10.11.2019 – Участь у чемпіонаті світу з рок-н-ролу та бугі –вугі вихованців
ансамблю «ТАНцДЕМ» Італія.

18.11.2019 - на запрошення посольства Королівства Бельгія в Україні –
виконання гімнів України та Бельгії в Національній філармонії України Дитячий
хор «Щедрик»

26.11.2019 – Участь керівників та вихованців спортивно-хореографічного
ансамблю «ТАНцДЕМ» в етапі чемпіонаті світу з рок-н-ролу та бугі –вугі.
Майстри спорту міжнародного класу Німенко Х.Л. та Андрійко С.В. здобули 5
місце.

25.11.2019 - Талановиті вихованці Зразкового театру мод "Галатея" отримали
відзнаку і керівник Т. В. Шевченко і дизайнерка Іванна Любченко, і Зразковий
театр моди в цілому на конкурсі «МИСТЕЦТВО-VІ»
04.12.2019 - Організація та проведення конкурсу «Музична вікторина «Від А
до Я» для учнів шкіл Печерського району. ЗЗСО №90
06.12.2019 -

Участь команди «Чом би й ні» в одній четвертій фіналу

Київської шкільної «Ліги сміху», куратор – Васюра Н.О., тренер – Кулинич Д.С.

