КОРОТКИЙ ЗВІТ
про роботу
Палацу дітей та юнацтва
Печерського району м. Києва
у 2019 - 2020 навчальному році
частина 2

14.12.2019 - V міський фестиваль дитячої творчості «Сузір’я талантів в
«Україні» – участь у півфіналі, диплом лауреата в номінації «Хореографія»,
ансамбль «Лілея».
15.12.2019 - Диплом Лауреата І ступеня ХІІІ Всеукраїнського фестивалюконкурсу дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва «МУЗИЧНА ШКОЛА2019» отримала молодша група дитячого хору «Щедрик» м. Київ
19.12.2019 – Організація та проведення розважального святкового дійства
«Новорічний бал» для вихованців Палацу. ПДЮ

19.01. – 20.01.2019 – Організація та проведення благодійної ярмарки до Дня
Святого Миколая. ПДЮ

21.12.2019 – Всеукраїнський дитячий фестиваль мистецтв «Лавина талантів»
в КНУБА– диплом лауреата ІІ премії отримав ансамбль естрадно-класичного
танцю «Лілея»; подяка керівнику ансамблю Кузьменко Н.С. та педагогу Мартич
Н.П. від організаторів фестивалю «За відмінну підготовку і активну участь та
вагомий

особистий

внесок

у

розвиток

музично-естетичного

виховання

підростаючого покоління і збереження національної культури».
22.12.2019 - Участь у XXXVІІ Всеукраїнському фестивалі сучасної
української пісні «Пісенний вернісаж-2019» молодшої групи дитячого хору
«Щедрик» (керівник – з.д.м. Штукар О. Є.). Диплом Лауреата І премії м. Київ
22.12.2019- 04.01.2020. - Відпочинок та психологічна допомога дітям, що
перебувають у складних життєвих обставинах, у дитячому таборі Galaxy Camp.
Вихованці гуртка «Пізнай себе». Керівники – Щипська М.Р., Назаренко М.С.

26 – 27.12.2019 – участь лідерів учнівського самоврядування у щорічному
зимовому виїзді у МДЦ «Артек»
Грудень 2019 - Виставка дитячих малюнків у ДХС «Зимовий настрій».
Художня виставка дитячого малюнку в рамках виставки-ярмарку «Від Святого
Миколая» в ПДЮ
12.01.2020 - Сольний Різдвяний виступ хору «Щедрик» під час якого хор
виконав велику частину творів, що готувалися хором для виконання на фестивалі у
Базелі виставковий зал Софії Київської «Хлібня»

23.01.2020 - участь хору «Щедрик» в благодійному концерті, зі збору коштів
на відновлення будиночку у Вінницькій області, де народився Микола Леонтович
«Freedom club»

17.02.2020 - Зустріч лідерів із активними учасниками революції гідності на
базі «Музею Революції гідності»
24.02.2020 - Музична вікторина «Від А до Я» для лідерів учнівського
самоврядування м. Києва на базі ПДЮ
26.02.2020 - концертний виступ хору «Щедрик»., присвячений пам`яті
видатного українського хормейстера професора Академії Л.М. Венедиктова.
Музична Академія ім. П.І.Чайковського
28.02. -29.02.2020 – Участь команди «Чом би й ні» у півфінальних іграх Київської
шкільної «Ліги сміху», куратор – Васюра Н.О., тренер – Кулинич Д.С.

Лютий 2020 - Міська виставка дитячого малюнку «Небесна сотня» очима
дітей».

31.03.2020 – Печерська елітна рада лідерів долучилась до флеш-мобу від
лідерів самоврядування Солом’янського району «Мій вчитель – мій друг» із відео
про методистів.
Квітень 2020:
Перемога у творчій олімпіаді при НКУАД Кустовської Вікторії, вихованки
Дитячої художньої студії з предметів : композиція та креслення.
I

Міжнародний

дистанційний

конкурс-фестиваль

дитячої

творчості

«Симфонія кольорів. Самоцвіти.». Науменко С. 7 р. – I місце.
Травень 2020:
Флеш-моб «Ізоізоляція» по картинам американського художника Марка
Аріана . Фотороботи вихованців Дитячої художньої студії.
Створення відео-читань віршів Н. Осташинського до Дня Студії та до Дня
Сім’ї. Флеш-моб до Міжнародного Дня Вишиванки (фотопортрети в вишиванках).
II

Міжнародний

дистанційний

конкурс-фестиваль

дитячої

творчості

«Самоцвіти». Переможці конкурсу: Кустовська В. I місце (8,1 б.); Генін Г. II місце
(7,72 б.); Волинська Є. I місце (8,1 б.); Овребо А. III місце (6,75 б.).
Створення міських

та архітектурних пейзажів до Дня Києва

соціальній мережі Facebook.

- виставка в

Білоус Дарія, вихованка гуртка «Бісерне сяйво» взяла участь у Дистанційному
Міжнародному Online – конкурсі Образотворчого та Декоративно – прикладного
мистецтва «Симфонія кольорів - Самоцвіти» та зайняла ІІІ місце у 2 віковій групі.
За період карантину учасники театру моди «Галатея» дистанційно взяли
участь у Відкритому українському дистанційному конкурсі INDUSTRIJA MODY –
DISTANT 2020, що відбувся у березні 2020.Короченцова Настя посіла третє місцe,
Толкун Софія – друге місце, учасниця театру моди Галатея Аліса Гончарова взяла
участь у дистанційному міжнародному конкурсі TOGETHER FOR FUTURE, що
відбувся в квітні 2020.
За час дистанційної роботи працівниками ПДЮ та вихованцями гуртків
Палацу було підготовлено ряд відеороликів присвячених па’ятним датам та святам
– до Міжнародного Дня театру, до Дня пам’яті Чорнобиля, Дня пам’яті та
примирення, до Дня матері, до Дня вишиванки, до Міжнародного дня захисту
дітей.
Гуртки Палацу, що працюють на базі ЗЗСО Печерського району брали
активну участь в позашкільній та творчій діяльності закладів – благодійні ярмарки,
дні відкритих дверей, ювілеї, концерти. конкурси. Крім того в гуртках Палацу
проводились бесіди, лекторії, вікторини до державних свят та відзначення
історичних дат (цикл «Історична панорама»), а також тематичні заняття до
релігійних та національних свят (цикл «Традиції моєї родини»). Під час осінніх та
зимових канікул вихованці ПДЮ відвідували музеї, театри, виставки та екскурсії
відповідно до напрямів позашкільної освіти, за яким здобувають освіту.
Детально дистанційну роботу гуртків ПДЮ можна переглянути на сторінці
Палацу за посиланням https://www.facebook.com/pdupechersk

Підсумки науково-методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік
Педагогічні працівники Палацу постійно відвідували міські методичні
об’єднання відповідно до напрямків роботи.
У 2019-2020 н. р. атестовано 10 педагогів, які підтвердили свій професійний
рівень.
Подано на підтвердження грифу Міністерства освіти та науки України
навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму:
 «Дитячий театр», автор – керівник гуртка Зразкового художнього колективу
дитячого театру «Спалах»;
 «Хореографія», автор – керівник гуртка Народного художнього колективу
ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея»
Протоколом науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науковометодичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від
12.02.2020 року №01 вищезгадані програми рекомендовано до видання
з
висновком «Схвалено до використання в закладах позашкільної освіти».
Районним центром інноваційного розвитку та методичної роботи Управління
освіти та інноваційного розвитку Печерського району затверджено програми з
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму:
- «Театр моди» Галатея», автор – керівник гуртка Зразкового художнього
колективу театру моди «Галатея»;
- «Театр ляльок «Равлик», автор – керівник гуртка Зразкового художнього
колективу театру ляльок «Равлик».
За час дистанційної роботи педагогами Палацу написано більше 20
методичних розробок за різними напрямами позашкільної освіти та розпочато
роботу з упорядкування збірника методичних рекомендацій «Позашкільна освіта.
Дистанційний режим: виклики сьогодення».
Частина педагогічних працівників використали час карантину для самоосвіти
та саморозвитку – проходили курси, публікували власні методичні надбання на
профільних Інтернет – платформах, обмінювались досвідом з колегами з різних
регіонів України.

Адміністративна та господарська діяльність
За 2019-2020 н. р. штат Палацу поповнився новими молодими педагогами, а
також досвідченими професіоналами своєї справи. Відкрито нові напрямки
гурткової роботи. Підписано та затверджено в Управлінні освіти угоди з ЗЗСО
Печерського району про роботу гуртків на базі закладів освіти.
За сприяння управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації було оновлено матеріально - технічну базу
Палацу – закуплені товари першої необхідності, господарський інвентар, технічні
засоби для роботи гуртків (акустичні системи, швейні машинки, машинка для
валяння з вовни та ін.), вокальні гуртки отримали музичні інструменти, закуплені
костюми та аксесуари до них, гуртки мистецького напряму були забезпечені
матеріалами для занять (нитки, глина, шамотна маса,гончарні турнетки,
кольоровий папір, фарби, акварельний папір та ін.). Для гуртків Образотворчого
мистецтва та живопису закуплено мольберти для різних вікових груп. Оновлено
меблі в робочих кабінетах, холі та класах.

Протягом року продовжувалась робота з техніки безпеки та охорони праці – з
усіма учасниками освітнього процесу проводились інструктажі та бесіди.
Проводилась інформаційно-просвітницька робота щодо збереження життя і
здоров’я дітей та дорослих. Відповідно до законодавства з пожежної безпеки та
охорони праці було замінено двері, перезаряджено вогнегасники, пройдено
перевірку з ПБ, ОП. А також було проведено поточні ремонти та продовжено
роботу з ремонту актової зали ПДЮ.

