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Вступ 

 

     Першочерговим завданням директора та адміністрації закладу є 

організація роботи палацу, де колектив має спільну мету, обумовлену 

сучасними тенденціями розвитку позашкільної освіти, пошуком нових 

креативних впроваджень в навчально-виховну та методичну діяльність. 

У 2018-2019 н.р. у КЗ «Вінницький  міський палац дітей та юнацтва імені 

Лялі Ратушної» навчалося у 196 бюджетних групах 3 915 дітей і у 76 

госпрозрахункових групах – 1039 дітей, всього: у 272 групах – 4 954 дитини.  

З них: 40% - діти дошкільного та молодшого шкільного віку, 50% - учні 

середнього шкільного віку, 10% - учні старшого шкільного віку та студенти. 

 За соціальним станом у дитячих об’єднаннях Палацу займалося: дітей-

сиріт – 4, дітей з інвалідністю – 32, дітей з багатодітних родин – 97 (з 97 

багатодітних родин). 

24 групи (358 дітей) працювали у філіях гуртків Палацу на базі 10 

загальноосвітніх шкіл (№№ 3, 5, 10, 11, 16, 19, 20, 27, 30, 35) та підліткового 

клубу «Політ». 

У 138 масових заходах взяли участь 19 тисяч школярів міста. 

Творчі художні об’єднання підготували та провели 47 концерти, взяли 

участь у 328 концертах та масових заходах, у яких було задіяні 700 вихованців 

концертного складу. 

Роботи гуртківців були представлені на 34 виставках різних рівнів, з них – 

15 тематичних. Персональні виставки презентували 10 вихованців, авторські 

колекції одягу ‒ 9 вихованців; для різних категорій дітей проведено 74 майстер-

класи з декоративно-прикладного мистецтва. 

2 329 юних спортсменів взяли участь у 104 змаганнях різних рівнів, у яких 

вибороли 559 призових місць.   

Ними виконано і підтверджено розрядів: 

МС України – 4; 

КМС України – 3; 

І дорослий розряд – 9; 

ІІ дорослий розряд – 24; 

ІІІ дорослий  розряд – 64; 

І юнацький розряд – 51. 

Всього підготовлено 155 спортсменів-розрядників. 

За 2018-2019 н.р. вихованці Палацу вибороли 790 призових місць, з них: 

107 місць у 27 Міжнародних, 250 – у 40 Всеукраїнських, 353 – у 33 обласних і 

80 місць – у 14 міських конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках, 

олімпіадах (всього взяли участь у 114 заходах різних рівнів). 

26 вихованців Палацу є стипендіатами Вінницької міської ради, 9 

вихованців нагороджені премією міського голови за успіхи та творчі здобутки. 

З 67 випускників Палацу 25 є переможцями та призерами масових заходів 

різних рівнів (що становить 37%). 
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Творчі колективи Палацу підтвердили високі звання: Ансамбль 

спортивного бального танцю «Грація» ‒ Народного художнього колективу; 

креатив-студія «Орхідея» та театральна студія «Мельпомена» ‒ Зразкового 

художнього колективу. За підсумками 2018-2019 н.р. заклад нагороджений 

Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації за 

вагомий внесок у розвиток позашкілля Вінниччини та активну участь у ІV  

обласній виставці-звіті дитячої творчості «Країна юних майстрів – 2019».  

 

 

Робота над науково-методичною проблемою 

 

У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив закладу завершив роботу над 

дослідженням науково-методичної проблеми «Розвиток життєтворчої особис-

тості в умовах сучасного позашкільного навчально-виховного закладу», яка 

тривала з 2012 року. На науково-практичній педагогічній раді у січні 2019 р. 

була всебічно проаналізована діяльність адміністрації, педагогів, відділів  

закладу, презентовані результати методичного та психологічного супроводу 

дослідження даної проблеми.  

 На кожному етапі робота здійснювалась комплексно: через управлінську 

діяльність, методичний супровід, засоби діагностики педагогів та вихованців, 

навчально-виховну діяльність, масові заходи різних рівнів тощо. 

Хід та різні аспекти роботи педколективу над науково-методичною 

проблемою постійно знаходились у полі зору адміністрації. Моніторинг 

проміжних результатів здійснювався постійно, що відображено у звітах 

керівників дитячих об’єднань, інформаціях та звітах завідувачів відділами, 

звітах про роботу закладу за кожний навчальний рік, матеріалах засідань 

педагогічних рад. Також вивчалися відповідні аспекти діяльності окремих 

педагогів та видавалися аналітичні накази (всього за період з 2013 р. по 2018 р. 

видано 39 наказів). 

Науково-методична проблема Палацу «Розвиток життєтворчої особистості 

в умовах сучасного позашкільного навчально-виховного закладу» є актуальною 

і доцільною, адже позашкільний заклад є саме тим осередком, який може 

розвинути життєтворчу налаштованість у молоді. 

Проведені дослідження також підтвердили доцільність та актуальність 

впровадження «Програми самовиховання» в навчально-виховний процес 

позашкільного закладу. Завдяки впровадженню «Програми самовиховання 

спостерігається позитивна динаміка з готовності опитаних до саморозвитку, яка 

зросла за період реалізації наукової проблеми з 15% до 72%. 

Отже, сьогодні наш Палац вчить жити, оволодівати практичними 

навичками життєтворчості, здійснюючи дію самореалізації, самовиховання у 

різних видах навчальної, ігрової та практичної діяльності. 

Окремі аспекти роботи над науково-методичною проблемою щодо 

пошуків та впровадження в освітній процес позашкільного закладу методів, 

форм і засобів, які сприяють формуванню життєвої компетентності вихованців, 
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презентовані на круглому столі з обміну досвідом роботи директорів 

позашкільних закладів області (лютий 2019 р.) та на обласному семінарі-

практикумі заступників директорів з навчально-виховної роботи та методистів 

позашкільних закладів «Модернізація позашкільної освіти: коло творчих ідей» 

(березень 2019 р.). 

Матеріали роботи закладу над дослідженням науково-методичної 

проблеми «Розвиток життєтворчої особистості в умовах сучасного 

позашкільного навчально-виховного закладу» систематизований та 

узагальнений в однойменному методичному посібнику. 

 

 

Навчально-виховна та методична робота 

 

Навчально-виховний процес у дитячих об’єднаннях, гуртках та спортивних 

секціях здійснювався відповідно до навчального плану, за яким у закладі 

упродовж навчального року працювало 154 групи початкового рівня, 88 груп 

основного рівня та 30 груп вищого рівня. 

Для дітей з фізичними вадами та обмеженнями працював клуб «Повір у 

себе», метою якого є адаптація дітей з особливими потребами до позашкільної 

освіти.  

У зв’язку із закінченням 5-річного строку дії навчальних програм дитячих 

об’єднань, затверджених у 2013 році,  було удосконалено та перезатверджено  

24 навчальні програми гуртків (наказ від 27.11.2018 р. № 620). 

Кращі наробки та педагогічні знахідки з навчальної діяльності були 

продемонстровані педагогами на відкритих заняттях, проведених під час Тижня 

педагогічної майстерності, Тижня науки та технічної творчості та під час 

атестації. Всього педагогами проведено 58 відкритих занять. З метою 

здійснення контролю адміністрацією закладу упродовж навчального року 

відвідано 320 занять, які показали, що у своїй роботі педагоги широко 

використовують: різноманітні педагогічні технології.  

 Результати  навчальної діяльності гуртківців  відділу науки та технічної 

творчості представлені у 14-ти проектах, створених вихованцями 

комп’ютерного центру; 4-х проектах юних астрономів; 2-х проектах 

екскурсоводів-краєзнавців; 16-ти мультфільмах вихованців гуртка «Дитяча 

мультиплікація»; 4-х номерах газети вінницької учнівської громади «Макси-

мум», підготовлених  вихованцями гуртка журналістики. 

Результати роботи дитячих об’єднань  відділу ДПі ОМ представлені на 17 

тематичних виставках та звітних виставках у кінці навчального року, відділу 

спортивної та фізкультурно-масової роботи – на 8 внутрішніх та  

кваліфікаційних змаганнях. Кваліфікаційні заліки також пройшли в гуртку 

художньої гімнастики, студії сучасного вуличного танцю «ЛаМар».  

Підсумкові заняття та творчі звіти перед батьками і громадськістю 

пройшли в дитячих колективах: ансамбль танцю «Радість», ансамбль 

спортивного бального танцю «Грація», ансамбль спортивного бального танцю 
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«Олімпія», естрадного вокалу «Браво», вокальний ансамбль «Джерельце», театр 

моди «Оксамит», гурток «Дизайн ‒ мода». Та великий підсумковий звітний 

концерт творчих колективів закладу.      

З метою подальшого удосконалення професійної компетентності за звітний 

період проведено 3 засідання педагогічної ради, 3 засідання методичної ради,  7 

засідань художньої ради. Відбулось 3 заняття для педагогів у «Школі 

педагогічної майстерності», 16 засідань МО у відділах. 

Перевіркою особистого та професійного зростання, можливістю 

поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність стала 

чергова атестація педагогічних кадрів. У 2018-2019 н.р. атестувався 21 педагог. 

За наслідками атестації 7 педагогів підвищили і 14 підтвердили тарифікаційні 

розряди. 

У 2018-2019 навчальному році методистами Палацу узагальнений досвід  

кращих педагогів Палацу: 

           Іванишиною Н.І., методистом відділу художньо-естетичного виховання 

узагальнений досвід роботи керівника ансамблю естрадного спортивного танцю 

«ЕОС» Боднар В.Ф. «Танець – це таємна мова душі». 

Литвинюк І.В., методистом відділу науки та технічної творчості, 

узагальнений досвід роботи керівників гуртків відділу «Самовиховання як 

основа формування успішної особистості в дитячих об’єднаннях відділу науки і 

технічної творчості». 

     Таранюк Н.Д., методистом відділу спортивної та фізкультурно-масової 

роботи, узагальнений досвід роботи керівника спортивної секції плавання 

Соколовської І.В. «Плавання – найкращий вибір на шляху до здоров’я». 

 

 Упродовж навчального року педагогічними працівниками закладу були 

видані 7 друкованих методичних матеріалів з досвіду роботи. 

 

Також з метою обміну досвідом роботи проведені 4 загальноміські 

методичні заходи. 

       

Для якісного забезпечення навчально-виховного процесу в дитячих 

об’єднаннях, поповнення та удосконалення методичної бази гуртків педагогами 

практикувалось написання методичних розробок та посібників. За навчальний  

рік підготовлено 5 посібників, 2 методичні розробки, 2 рекомендації, 5 

методичних папок. 

В травні 2019 р. Мохар І.А, керівник креатив-студії «Орхідея» взяла участь 

у міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник» в рамках акції 

«Ярмарок фахових сподівань».  
Вонсовська Л.П., керівник театральної студії «Мельпомена» взяла участь 

у II обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка - 2019», де виборола І місце, стала учасником III, 

заочного етапу Всеукраїнського конкурсу. 
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Педагоги відділу науки та технічної творчості взяли участь у обласному 

конкурсі на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості серед 

педагогів позашкільних навчальних закладів області, де зайняли загальне 1 

місце.   

В рамках реалізації науково-методичної проблеми КЗ «ВМПДЮ ім.        

Л. Ратушної» у 2018-2019 н. р. під керівництвом методичної ради був 

проведений щорічний конкурс методичних розробок «Методична скарбничка 

нестандартних занять».  

У цьому навчальному році в конкурсі на кращу методичну розробку 

заняття взяли участь педагоги 6 дитячих об‘єднань.   

  З метою підвищення кваліфікації та фахової майстерності 11 педагогів 

пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

при КВНЗ «ВАНО», Каюкіна І.В. пройшла навчання на курсах підвищення 

кваліфікації методистів, Таранюк Н.Д. – у «Школі методистів» при НЕНЦ у         

м. Києві. 

Педагоги Палацу також підвищували свою фахову майстерність, 

взявши участь у роботі 73 методичних заходах. 
Дані факти свідчать про те, що важливим напрямком методичної роботи 

закладу у 2018 – 2019 н.р. було вивчення та модернізація  педагогічних методик 

та технологій, забезпечення ефективної навчальної взаємодії з метою розвитку 

життєтворчої особистості,здатної до самовиховання та саморозвитку. 

 

Виховна робота 
 

Виховна робота у комунальному закладі «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» здійснюється через реалізацію 

довгострокової освітньо-виховної програми «Новий світ», що включає в себе 

наскрізні лінії виховання, які спрямовані на всебічних розвиток 

конкурентоспроможної, готової до життя дитини. 

Соціально-громадська лінія виховання 

Соціально-громадська лінія виховання спрямована на формування 

відповідального та ініціативного члена громади й суспільства, що виявляється у 

моральній активності, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, 

терпимості до іншого, високоморальної життєвої позиції.  

Соціально-громадська лінія виховання реалізується через проекти 

«Мистецтво жити в громаді», «Промінь доброти» та «Сильні духом». 

   В рамках проекту «Мистецтво жити в громаді», що має спрямованість 

на вміння співіснувати в соціумі за різних умов відділом організаційно-масової 

роботи була проведена змістовна, продумана на насичена робота. 

Упродовж 2018-2019 навчального року активно працювала Вінницька 

міська громадська організація «Союз старшокласників «Лідер». Учнівське 

самоврядування організувало та взяло участь у раді заходів різного характеру, а 

саме: 
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- 27.09.2018 року відбулася учнівська конференція на тему: «Волонтерство в 

Україні: проблеми та виклики». Основне питання – Волонтерська діяльність 

серед молоді. Гостями заходу стали: Юлія Дячок, педагог-організатор та 

куратор учнівського самоврядування КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №3 ім. М. Коцюбинського 

ВМР»; Наталія Логінова, педагог-організатор та куратор учнівського 

самоврядування  КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів-гуманітарно-естетичний колегіум 

№ 29 ВМР»; Юлія Вотчер, голова громадської організації «Мольфар»; 

Ярослава Пилипенко, засновник школи волонтерства на базі ВДПУ ім.             

М. Коцюбинського. В ході конференції Голова Ради Вінницької міської 

молодіжної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер» Яна 

Москалик ознайомила присутніх із планом роботи ВММГО «Союз 

старшокласників «Лідер» на навчальний рік та закликала учнівські 

самоврядування розширити напрямки здійснення волонтерської діяльності та 

налагодити співпрацю волонтерськими організаціями, що діють в нашому місті. 

Участь у конференції взяли участь 33 закладів освіти, а саме: № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, ВТЛ, Подільський ліцей. 

- Представники учнівського врядування та шкільних омбудсменів взяли участь 

у підписанні Меморандуму про взаємодію з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 

у рамках глобальної програми «Громада, дружня до дітей та молоді», де 

представили свою діяльність, співпрацю з органами місцевої влади, спільні 

заходи та проекти і висловили пропозиції щодо подальшого співробітництва.  

- Представники Ради взяли участь у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського 

самоврядування на тему: «Права людини» в рамках Всеукраїнського тижня 

права, який проходив з 5 по 7 грудня 2018 р. в м. Києві на базі Національного 

центру. Вінницьку область представляли троє учнів старшокласників, з них два 

представника Ради ВММГО «Союз старшокласників «Лідер»: Ковалінський 

Влад, президент учнівського самоврядування КЗ «Гуманітарна гімназія №1 

імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради» та Кравець Софія, президент 

учнівського самоврядування «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької міської ради». Представники різних 

областей України представляли цільові дієві проекти.  

Лідери також мали можливість приєднатися до Всеукраїнської естафети 

учнівської молоді «Прапор доброчинності». А представники Міністерства 

освіти і науки України та Київського національного економічного університету 

ім. В. Гетьмана продемонстрували презентацію спільного проекту на тему: 

«Відповідальне лідерство – шлях до успіху». 

Також відбулися: інтерактивні зустрічі лідерів із представниками 

ЮНІСЕФ та ГО «Ла Страда-України»; тренінг «Безпечний Інтернет та 

медіаграмотність», який провели представники ГО «Волонтер»; тренінг для 

координаторів «Тілбілдінг», як основа ефективності корпоративної діяльності» 

під керівництвом психолога та методиста Київського палацу дітей та юнацтва. 

На завершення лідери та координатори з Черкащини організували вечір-зустріч 

«У колі друзів», присвячений Дню захисника України. 
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- 21 - 23 грудня 2018 р. представники ВММГО «Союз старшокласників «Лідер»: 

Ковалинський Владислав, Кравець Софія, Москалик Яна стали учасниками  

обласної Академії управлінської майстерності на тему: «Кожне завтра 

починається сьогодні», де висвітлювалося питання протидії булінгу. Про 

запобігання та його подолання розповідала інспектор патрульної поліції           

м. Вінниці Олена Вотякова. Крім того, відбулася зустріч з Іриною Зелененькою 

- викладачем ВДПУ, членом Національної спілки письменників. Для лідерів 

була організована гра «Світ Громад», відвідали тренінг, що передбачав 

елементи побудови стратегій та можливість їх застосування у сучасному 

середовищі.  По завершенні всім учасникам було вручено сертифікати. 

- 28.03.2019 року відбулась друга обласна Академія управлінської 

майстерності. Представником від ММГО «Лідер» була Гончар Софія, 

президент учнівського врядування комунального закладу «Фізико-математична 

гімназія № 17 Вінницької міської ради». 

- 14.05.2019 року відбулася звітно-виборча конференція. Учасниками 

конференції стали члени Ради об’єднання, активісти шкільного життя, 

кандидати до Ради молодіжного об’єднання. Всього на конференції було 

присутні  близько 300 учнів міста. 

      З вітальним словом звернулася до активістів шкільного життя  начальник 

відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької 

міської ради Наталія Перекрестенко. 

Про результативність діяльності ВММГО «Союз старшокласників «Лідер» 

звітувала голова Ради об’єднання Яна Москалик, президент учнівського 

врядування закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №27 Вінницької 

міської ради». 

Також під час конференції виступали кандидати до Ради об’єднання зі 

своїми пропозиціями щодо розвитку учнівського самоврядування у місті 

Вінниці та знайомили присутніх із основними напрямками своєї діяльності у 

школі, розповідали про досягнуті результати та плани на майбутнє. 

Склад Ради був поповнений новими членами, а саме: Шульженко Дар’я, 

Довгій Гліб, Попов Валерій, Крижанівська Анна, Чайковський Ілля, Драчук 

Аліна, Консевич Олександра, Рибак Михайло. Продовжили свою діяльність у 

складі Ради організації також Клименко Крістіна, Кравець Софія, Матяш- 

Рибачук Олександра. Всього до складу Ради ввійшло 11 представників 

учнівських самоврядувань шкіл міста. 

Згідно рішення звітно-виборчої конференції була затверджена нова назва 

об’єднання ‒ громадське об’єднання старшокласників «Лідер» Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади. Вінницького міського молодіжного 

громадського об’єднання «Союз старшокласників «Лідер» була визнана 

задовільною.  

21.05.2019 року відбулися вибори голови Ради об’єднання. Згідно з таємним 

голосуванням головою Ради ВММГО «Союз старшокласників «Лідер» на 

наступний 2019-2020 навчальний рік став Чайковський Ілля, президент 
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учнівського врядування закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 22 

Вінницької міської ради». 

В рамках організації «Союз старшокласників «Лідер» діє клуб 

президентів учнівських самоврядувань «Лідер» та клуб шкільних омбудсменів 

«Бумеранг», одним із основних напрямків роботи є навчальні засідання. 

Упродовж 2018 – 2019 навчального року в рамках діяльності клубу 

лідерів учнівського самоврядування «Лідер» був реалізований V етап 

цільового довгострокового проекту учнівського самоврядування 

«Корпорація Лідерства» на тему: «Лідерство у спілкуванні», в рамках даного 

проекту проведені:  

 навчальні засідання на теми: «Як стати лідером» «Культура мови, 

спілкування та риторика», «Етика ділового спілкування», «Методика 

проведення дискусії» навчальне засідання з елементами  тренінгу «Основи 

ораторського мистецтва». 

  12 березня 2019 року у молодіжному центрі «Квадрат» відбулась творча  

лабораторія на тему: «Капітал лідера», як  підсумок навчальних засідань 

клубу «Лідер», яка проходила у формі дискусії-гри «Департаменти» серед 

членів клубу, під час якого президенти шкільного життя із 20 закладів міст, 

працювали у ролі представників виконавчих органів міської Ради таких як: 

Департамент освіти; Департамент культури; Департамент охорони здоров’я;  

Департамент соціальної політики; Департамент правової політики. 

Завданням кожної  групи учасників було вжити заходів щодо цільового та 

ефективного використання коштів державного бюджету. Гостями дискусії 

стали представники Студентської Ради Вінниччини. Учасниками заняття 

стали президенти учнівських врядувань із закладів загальної середньої 

освіти міста: № 1, 2, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 

ВТЛ. 

 Акція «Дивоколо веселих розваг», в рамках якої учасники учнівського 

самоврядування урізноманітнювали життя молодших школярів на перервах, 

робили його пізнавальним, веселим та цікавим. Кожна школа мала 

можливість індивідуально вибрати форму роботи, у якій будуть проходити 

розваги для молодших школярів. Найбільш активними у проведенні акції 

стали школи:  № 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22 та 36. 

 

В цьому навчальному році члени клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг» 

продовжили працювати над реалізацією соціально-правового цільового 

довгострокового проекту «Делегати дитячих прав», в рамках якого 

проведено: 

 Навчальні засідання клубу шкільних правозахисників «Бумеранг», на такі 

теми: «Інститут омбудсмена в Україні», «Права і свободи людини в 

демократичному суспільстві», «Правила безпечної поведінки в сучасному 

суспільстві», «Життєві цінності сучасної молоді», «Формування діалогу в 

конфлікті», на яких обговорювалися основні поняття з основ правового 

виховання сучасних підлітків через інноваційні форми взаємодії. 
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 Правова акція «Знай свої права, дитино!», в рамках діяльності клубу 

шкільних омбудсменів «Бумеранг», з 17 вересня по 05 жовтня 2018 року. 

Участь у акції взяли 25 закладів освіти, а саме: №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 

17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Подільський ліцей. 

 Інформаційна акція «Дерево Толерантності», яка проходила з 1 по 15 

листопада в закладах освіти міста Вінниці до Міжнародного дня 

Толерантності, під час якої шкільні омбудсмени разом з дітьми та 

педагогами створили тематичний інформаційний відеоролик тривалістю 1 

хв. Відеоролик можна переглянути на ютуб каналі ВМПДЮ за посиланням 

– https://youtu.be/bWUYTRRnSnU 

До роботи долучилися учні та педагоги таких шкіл як: №3, 10, 12, 16, 17, 22, 

23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, ВТЛ та Подільський ліцей. 

 Панельна дискусія на тему: «Влада і громада». Основною метою зустрічі 

було обговорення основних понять про можливості реалізації у Вінниці 

політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, 

визначення сфер залучення молоді до створення кращих умов життя й 

розвитку кожної категорії населення нашого міста. Учасниками засідання 

були близько 50-ти учнів, з таких закладів освіти, як: №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 та ПНПЛ. 

 Відкрите засідання клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг» на тему: 

«Життя ONLINE: попереджений – значить озброєний», метою якого було 

розширити та поглибити знання про безпечність Інтернет простору. До 

обговорення теми долучився практичний психолог палацу Мусієнко Ірина 

Павлівна. Участь у засіданні взяло близько 200 учнів закладів міста, а саме: 

№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 36, ВТЛ та 

Подільський ліцей. 

 Відкрите засідання шкільних омбудсменів клубу «Бумеранг» на тему: 

«Булінг: реалії та небезпеки». Правозахисники активно долучалися до 

обговорення та участі у практично-зорієнтованих вправах: «Відгадай хто 

я?», «Тягай емоцій!», «Булінг - це...» та ін. Гостями заходу були спеціалісти 

головного територіального управління юстиції у Вінницькій області Діана 

Матвійчук та Анастасія Маліновська, які презентували молоді тематичні 

відеоролики та в повному обсязі надали роз’яснення нового закону щодо 

протидії булінгу в Україні. Омбудсмени виявилися в достатній мірі 

обізнаними з цієї теми. До зустрічі долучилося майже 200 дітей з таких 

закладів освіти, як: №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ВТЛ та Подільський ліцей.  

 Тренінги для шкільних омбудсменів. Першого дня учасникам була 

запропонована тема: «Критичне мислення: інструкція до використання або 

Лайфхаки на кожен день». Суть цієї теми розкрила методист відділу науки і 

технічної творчості Литвинюк Ірина Валентинівна. Другого дня, під 

керівництвом координатора молодіжних програм Лисою Олександрою 

Іванівною, представником Вінницької громадської організації «Подільська 

громада», омбудсмени створювали власний проект по вирішенню 

https://youtu.be/bWUYTRRnSnU
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глобальних, масштабних проблем, які наразі існують у суспільстві. Участь у 

тренінгах для шкільних омбудсменів взяли близько 35-ти учнів, з таких 

закладів освіти: 1, 3, 9, 10, 12, 17, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35 та Подільський 

ліцей. 

 Упродовж року активно працював соціально-правовий агіттеатр «Win- 

Stream», в рамках діяльності агіттеатру проведено: 

 Навчальні засідання членів соціально-правового агіттеатру «Win-Stream». 

Для дітей-правозахисників були проведені тематичні заняття з акторської 

майстерності та основ театрального мистецтва, на теми: «Театр-мистецтво 

колективне», «Мистецтво гриму, як втілення сценічного образу», «Ритміка», 

«Риторика, як вид емоційного перевтілення», «Емоційна пам'ять актора». 

 Виступ соціально-правового агіттеатру «Win-Stream» на тему: «Європа по 

Українськи» в підтримку євроінтеграції. Протягом вистави учасники 

агіттеатру розкрили суть поняття євроінтеграції, як цивілізаційного вибору 

українського народу, який повстав проти злочинної влади під час Революції 

гідності. До участі у виступі долучилися вихованці гуртка «Аніматори» 

Слободянюк Вадим та Даниленко Марія (керівник Понєдєльнік О.П.) та 

вихованці ансамблю естрадного спортивного танцю «ЕОС» з номером 

«Молитва» (керівник Боднар В.Ф.). Захід відвідало близько 400 учнів 

закладів загальної середньої освіти: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 34, 

35 і ВТЛ. 

 Виступ соціально-правового агіттеатру «Win-Stream» на тему: «Булінг, що 

це таке і як з ним боротися?». Шкільні омбудсмени показали реалії життя 

дітей у неблагополучних сім'ях, шкільному колективі та віртуальному 

просторі. Чітко визначили основні напрямки боротьби та протидії такому 

поняттю, як «Булінг». Окрім акторської гри на сцені, учасникам заходу було 

проведене інтерактивне спілкування та представлені соціальні відеоролики. 

Цикл вистав відвідали майже 900 учнів закладів загальної середньої освіти 

нашого міста, а саме: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ВТЛ та Подільський ліцей. 

Діяльність ВММГО «Союз старшокласників «Лідер» також передбачає 

здійснення проектної діяльності, яка була б направлена на активізацію роботи  

учнівських самоврядувань, залучення молоді міста до спільної діяльності. 

Окрім проектів, які реалізовуються в рамках клубів «Лідер» та «Бумеранг» в 

цьому навчальному році діяли ще такі цільові проекти як: 

 довгостроковий проект по обміну досвідом «За межами рідної школи»; 

 довгостроковий проект «Лідер року»; 

 довгостроковий проект «Школа лідерів». 

18.02 - 22.02.2019 року відбувся тиждень по обміну досвідом «За межами 

рідної школи», під час якого лідери навчалися в інших навчальних закладах. 

Учасниками тижневим обміном досвіду стали президенти учнівських врядувань 

із закладів загальної середньої освіти міста: № 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, ВТЛ, Подільський ліцей. 

Традиційно, завершився проект круглим столом, який проходив 26 лютого на 
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базі КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», на 

якому всі учасники могли поділитись враженнями, проаналізувати діяльність 

шкільного врядування, внести пропозиції щодо його удосконалення, знайти 

шляхи рішень проблемних питань організації навчально-виховного процесу, що 

входять до компетенції діяльності учнівської громади. Особливо позитивно 

відзначили активність роботи учнівського самоврядування в таких школах: №1, 

3, 6, 7, 10, 17, 18, 35, ВТЛ, Подільський ліцей. 

28 лютого 2019 року в КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені 

Лялі Ратушної» відбувся І тур міського конкурсного проекту «Лідер року 

2019». Конкурс проводиться в 2 тури: відбірковий та фінальний. Учасниками 

першого туру конкурсу стали президенти учнівських самоврядувань із 26  

закладів загальної середньої освіти міста Вінниці, а саме: №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, ВТЛ, Подільський 

ліцей. Відбірковий тур складався із чотирьох етапів, під час яких конкурсанти 

демонстрували свої знання та вміння, ерудицію, креативність, ораторські 

здібності, логічне та творче мислення. За результатами І туру міського 

конкурсного проекту «Лідер року 2019», було визначено 5 фіналістів, ними 

стали: Рибаченко Вікторія, учениця 10 класу КЗ «НВК: ЗШ І - ІІІ ст. - гімназія 

№6 ВМР»; Чайковський Ілля, учень 10 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 22 ВМР»; 

Драчук Аліна, учениця 9 класу КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. - гімназія № 23 ВМР»; 

Юнова Юлія, учениця 11 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 35 ВМР»; Писаренко Антон, 

учень 11 класу КЗ «ВТЛ». У фінальному турі для конкурсантів були 

підготовлені такі завдання як: Конкурс самопрезентація «Я ‒ лідер! Я ‒ 

президент!». У виступі конкурсанти демонстрували своє життєве кредо, 

соціальну позицію, свою діяльність, як лідера учнівського самоврядування та 

творчі здібності. У конкурсі «В темі» учасники продемонстрували свої 

ораторські здібності на задану тему без підготовки. У конкурсі «Секрет» 

учасники виконували творче завдання «Вдалий день лідера», яке виконували 

без підготовки.  Переможцем конкурсу став Чайковський Ілля, учень 10 класу 

КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 22 ВМР». Переможець та фіналісти конкурсу були 

нагородженні цінними подарунками та грамотами Департаменту освіти 

Вінницької міської ради. 

Впродовж весняних канікул, з 26 по 28 березня 2019 року на базі Палацу 

проходила ІХ школа управлінської майстерності «Школа лідера», учасники 

школи управлінської майстерності взяли участь у таких заходах:  

 Міні-школа «дебатів», в рамках якої проведені тренінгові заняття: 

«Введення в дебати. Правила гри», «Методика проведення дебатів» та  

дебатний турнір було винесено такі  питання: «Чи варто впроваджувати  

електронне голосування в Україні?» та «Чи потрібно проводити українізацію 

телебачення?». Навчали учнів досвідчені тренери: Юлія Білик, головний 

спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти 

Вінницької міської ради; Наталія Фасоля, заступник з виховної роботи КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. № 26 ВМР»; Мирослав Мельничук, голова Вінницького 

дебатного відділення. Учасниками даного проекту стали президенти 
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учнівських врядувань шкіл міста: № 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 

22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, ВТЛ. 

        28 березня лідери шкільного врядування мали змогу відвідати Вінницьку 

міську раду, де  для них була організована зустріч із заступником міського 

голови Якубович Галиною Анатоліївною, директором Департаменту освіти 

Вінницької міської ради Яценко Оксаною Василівною та начальником 

відділу виховання та позашкільної роботи Перекрестенко Наталією 

Василівною. Галина Якубович розповіла учнівській молоді про стрімкий 

розвиток нашого міста, а також нагадала, що в рамках Меморандуму про 

взаємодію із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) В Україні та реалізації 

ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у школах планується 

запровадити «Громадський бюджет у школі». Школярі цікавилися різними 

питанням, серед яких ремонти доріг, масштабні будівельні проекти, 

впровадженням Е-квитка тощо. Крім того, лідери учнівського врядування 

разом з шкільними омбудсменами представили роботу  ВММГО «Союз 

старшокласників «Лідер» та  діяльність клубу «Бумеранг». Завершилась 

зустріч урочистим нагородженням випускників, активістів шкільного життя 

грамотами Департаменту освіти Вінницької міської ради. Крім того 

старшокласники познайомитись  із діяльністю прозорого офісу, відділом 

оперативного реагування «Цілодобова варта» та «Ситуаційним центром». А 

по завершенні плідного робочого дня, учасники проекту «Школа лідерів -

2019»  відвідали боулінг та картинг ігрового центру «Ігроманія». 

В рамках проекту «Мистецтво жити в громаді» культорганізатор по 

роботі з дітьми молодшого шкільного віку Понєдєльнік О.П. провела 26, 27 

лютого 2019 року пізнавально-розважальну ігрову програму «Таємниця 

посмішки», метою якої було показати дітям від яких вчинків, слів та поведінки  

з’являється посмішка і які чудеса вона може творити. Відвідали ігрову 

програму такі заклади загальної  середньої освіти міста: №  2, 3, 4, 5, 6, 8,  9, 10, 

11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, захід відвідало близько 

450 дітей.  

У відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва в рамках 

проекту «Мистецтво жити в громаді» проведено: 

 Колективна творча справа «Діти – про права дітей», під час якої не лише 

дізналися багато про свої права, а й створили колективні роботи, що 

ілюструють Конвенцію ООН.  

 Віртуальна мандрівка на планету Толерантність, де діти вчилися 

вирішувати складні ситуації, проводили цікаві досліди та ознайомилися з 

основними якостями толерантної особистості. Під час заходу 

використовувалися такі прийоми та вправи як «Дерево толерантності», 

«Асоціації», «Розв’язання проблемних ситуацій» та ін.  

 Керівник гуртка-методист Мохар І.А. та її вихованці до дня толерантності 

за мотивами книги Іосифа Діка «В дебрях Кара-Бумбы» написали сценарій, 

виготовили ляльки, реквізит і декорації та показали лялькову виставу 

«Подорож до країни толерантності». Під час вистави, в простій цікавій 
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історії, артисти-лялькарі розкрили поняття «толерантність» та 

«вихованість», проілюстрували рівні вихованості та поведінки людини. 

В рамках проекту «Промінь доброти», яка спрямована соціальну 

згуртованість, проведено ряд благодійних акцій та концертів: 

 Благодійна акція до Дня Святого Миколая «Подарунок від Святого 

Миколая», в рамках діяльності Вінницького міського молодіжного 

громадського об’єднання «Союз старшокласників «Лідер», яка у три етапи: І  

етап: збір благодійних коштів; ІІ етап – закупівля членами Ради об’єднання 

подарунків для дітям сиротам та дітей позбавлених батьківського піклування;  

ІІІ етап – вручення подарунків під час міського свята «Подарунок від Святого 

Миколая». На святі були присутні заступник міського голови Галина 

Якубович, директор Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана 

Яценко та представники Служби у справах дітей Вінницької міської ради. У 

програмі заходу відбувся святковий концерт за участю Народного 

художнього колективу України ансамблю танцю «Радість» (художній 

керівник Бойко В.А.), Народного художнього колективу України ансамблю 

спортивного бального танцю «Грація» (художній керівник Мацюк О.М.), 

вокального ансамблю «Джерельце» (керівник Лисак М.В.). До привітань 

долучилась і Вінницька міська молодіжна громадська організація «Союз 

старшокласників «Лідер».  

 Благодійна акція «Відкрий для себе світ добра», в рамках діяльності клубу 

«Бумеранг» відбулася у два етапи: 

- 01.11.2018 р. – вихованці гуртка «Аніматори» (керівник Понєдєльнік О.П.), 

шкільні омбудсмени та представники дитячої ради самоврядування «ТЕМП» 

(куратор Мусієнко І.П.), відвідали Вінницький обласний дитячий будинок 

«Гніздечко». Учасниками акції стали вихованці палацу та учні з 20 шкіл 

міста Вінниці. 

- 25.03.2019 р. – активісти ВММГО «Союз старшокласників «Лідер», шкільні 

омбудсмени відвідали «Вінницький обласний центр для людей з інвалідністю 

та людей похилого віку». До організації та проведення акції та концерту 

організації святкового долучилося більш ніж 20 закладів загальної середньої 

освіти нашого міста, а саме: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 34, а також колективи Палацу: солісти студії естрадного вокалу 

«Овація» (керівник Косарчук Вікторія), колектив вокального ансамблю 

«Сузір'я» (керівник Ірина Польгун). 

- Міський конкурс казок для учнів молодшого шкільного віку «Твори добро 

на радість людям», в рамках проекту Добро крокує світом», що відбувся  

упродовж з жовтня 2018 по січень 2019 навчального року, метою якого було 

популяризація позитивного гуманістичного образу серед підростаючого 

покоління, виховання у дітей почуття відповідальності і взаємодопомоги. 

Конкурс проходив у два тури. В програмі 1-го туру ‒ індивідуальне або 

колективне написання літературного твору (казку) під керівництвом класних 

керівників, вчителів української мови та літератури. Учасниками 1 туру 

стали учнівські колективи 3 ‒ 4-х класів закладів загальної середньої освіти 
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міста Вінниця, а саме: ЗШ №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 

25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36. 2 тур – фінальний, в якому учнівські колективи 

презентували свої написані казки. Фіналістами конкурсу стали:  

 учнівський колектив 3-В класу КЗ «НВК: ЗШ I-III ст. – гімназія №6 ВМР» з 

конкурсною роботою «Про Максима і Кота, і що таке доброта»; 

 учнівський колектив 4-А класу КЗ «НВК: ЗШ І-ІІ ст. - ліцей №7 ВМР» з 

конкурсною роботою «Твори добро на радість людям або неймовірні 

веселково-музичні пригоди»; 

 учнівські колективи 3-х класів КЗ «СШЗ І ст. з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 25 ВМР» з конкурсною роботою «Веселі пригоди фіксиків 

в Україні»; 

 учнівський колектив 3-Г класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 32 ВМР» з конкурсною 

роботою «Твори добро на радість людям»; 

 учнівський колектив 3-Д класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів № 35 ВМР» з 

конкурсною роботою «Мириша з планети Добрик». 

 Пізнавально-розважальна ігрова програма «Добро починається з тебе». 

Мета -  формування уявлення дітей про добро, правильний моральний вибір, 

повагу до людей. Відвідали ігрову програму такі заклади загальної середньої 

освіти міста № 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 

36. Всього близько 800 дітей. 

Одним із напрямків реалізації соціально-громадської лінії є проведення 

цікавого та змістовного дозвілля серед школярів. Особливо слід відзначити 

проведення новорічних ранків. Зокрема, для дітей молодшого шкільного віку  

новорічний ранок «Новорічний переполох» (автор – культорганізатор по роботі 

з дітьми молодшого шкільного віку Понєдєльнік О.П.) та для дітей середнього 

шкільного віку ігродискотека в стилі Інстаграм «Just smile» (автор – 

культорганізатор по роботі з дітьми середнього шкільного віку                       

Бондарева М.А.). Загалом новорічні заходи переглянули діти із закладів 

загальної середнього освіти №5, 6, 8, 13, 16, 19, 21 22, 23, 26, 27, 30, 31 32, 33, 

34, 35, 36, а також діти працівників місцевих підприємств та організацій:  КП 

«Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління», військового санаторію, ТОВ 

«Інновінпром», Облагроліс, ПП «Укрескалація», ТОВ УкрСервіс». Крім того, 

були організовані новорічні ранки для вихованців Палацу кожного відділу. 

Всього  проведено 51 захід та задіяно близько 7000 дітей (детально в наказі №3 

від 14.01.2019 р). 

 21 грудня вихованки гуртків «Дизайн-мода» та «Текстильний 

сувенір» (керівник Шевчук Л.М.) долучились до благодійного заходу до дня 

Святого Миколая для дітей Вінницького обласного центру соціально-

психологічної реабілітації. Дівчатка не лише пошили для дітей іграшки, а й 

цілим загоном Снігуроньок допомагали Святому Миколаю веселитися з 

дітками, створювати святкову атмосферу та гарний настрій. А 21 травня  2019 

року вихованки цих гуртків спільно з благодійною організацією «З миру по 

нитці» відвідали Барський соціальний центр «Милосердя» для людей 
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похилого віку. Під час зустрічі дівчата подарували мешканцям притулку 

власноруч виготовлені декоративні подушки (35 шт.), пригостили 

солодощами та продемонстрували колекцію одягу «Драйвові дівчата». 

 Вихованці креатив-студії «Орхідея» (керівник Мохар І.А.) в 

рамках благодійного арт-терапевтичного проекту «Радість дитинства – вільні 

рухи» провели майстер-класи для маленьких пацієнтів дитячого відділення 

психіатричної лікарні імені академіка Ющенка, під час благодійної акції  

«Ніколи знову» передали 50 сувенірів та 3 власноруч виготовлених панно для 

пацієнтів госпіталю ветеранів Великої вітчизняної війни, на майстер-класах 

виготовлено 205 сувенірів «Янголи миру» та патріотичні браслети для воїнів 

АТО та дітей-сиріт. 

 Вихованці об’єднання «Повір у себе» (керівник Малєєва Л.М.) та 

гуртка «М’яка іграшка» (керівник Добрянська В.В.) під час різдвяних канікул 

провели акцію «Поспішайте робити добро». Так, 8 та 12 січня 2019 року з 

різдвяними і новорічними привітаннями та подарунками гуртківці відвідали 

пацієнтів психіатричної лікарні ім. Ющенка. 

Крім того, педагоги Палацу упродовж року проводили роботу в гуртках та 

дитячих об’єднаннях проведено ряд виховних заходів малої форми, а саме: 

дискусія «Бути лідером: відповідальність чи популярність», журналістський 

батл «Говори правильно: будь толерантним», бліц-опитування «А як ви 

проводите зимові свята у Вінниці» (гурток журналістики); відеотайм з 

обговоренням «Булінг в дитячих колективах. НЕ вдавай, що не бачиш!»; 

запитували-відповідаємо «Мої права» (гурток «Орігамі»). Обмін думками 

«Містечко вихованих людей», відкрита  трибуна «Як громадяни беруть участь у 

житті демократичної держави», Правовий ринг «Вітальня Феміди» (гурток 

екскурсоводів-краєзнаців), інтелектуальна-розважальна гра «Знавці права» 

(астрономічний гурток), відвертий діалог «Стоп булінг» (гурток дитячої 

мультиплікації). 

В рамках проекту «Промінь доброти» у відділі реалізувався 

довгостроковий проект «З відкритим серцем». Учасники проекту – педагоги 

та вихованці відділу художньо-естетичного виховання. Мета проекту: 

допомогти потребуючим, привернути увагу суспільства та громадян до 

проблем дитячих будинків, де виховуються діти-сироти та діти з інвалідністю; 

прищеплювати комунікативні навички роботи в групі; виявляти та розвивати 

організаційні та лідерські якості вихованців; формувати активну життєву 

позицію; сприяти творчій атмосфері в колективі. За 2018-2019 навчальний рік в 

рамках благодійного проекту було проведено 11 благодійних концертів, 2 

флешмоби та майстер-класи. Активну участь у проекті взяли такі колективи: 

студія естрадного вокалу «Браво» (керівник Гриценко Т.О.), вокальний 

ансамбль «Джерельце» (керівник Лисак М.В.), театральна студія «Мельпомена» 

(керівник Вонсовська Л.П.), клуб спортивного бального танцю «Олімпія» 

(керівник Пашинін А.С.), ансамбль народного танцю «Радість» (художній 

керівник Бойко В.А.), ансамбль спортивного бального танцю «Грація» 
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(художній керівник Мацюк О.М.), ансамбль спортивного естрадного танцю 

«ЕОС» (керівник Боднар В.Ф.), вокальний ансамбль «Сузір’я» (керівник  

Польгун І.Д., концертмейстер Сорока В.А.), студія естрадного вокалу «Овація» 

(керівник Косарчук В.В.). Детальна інформація проаналізована в наказі від 

26.04.2019 р. №51. 

В рамках проекту «Сильні духом», що спрямований на налагодження 

співпраці з дітьми з інвалідністю були проведені такі заходи: 

 Участь у відкритті арт-кафе «Чисті сердечка» для дітей з інвалідністю, 

малозабезпечених та багатодітних сімей. Вихованці гуртка «Аніматори» 

(керівник Понєдєльнік О.П.) підготували ігровий майданчик для 

відвідувачів нового кафе (діти соц. категорії). 

 7 грудня 2018 року вихованці об'єднання «Повір у себе» взяли участь у 

форумі волонтерів «Цінність кожного», який відбувався на базі 

Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського. 

Діти долучилися до проведення майстер-класу з виготовлення паперових 

ангелів для учасників форуму, а також презентували виставку власних 

творчих робіт. 

У червні 2019 року у палаці функціонував табір з денним перебуванням 

«Зорепад», в якому відпочило 195 дітей молодшого шкільного віку. Тематикою 

цьогорічної зміни було «Мультиліто». Під час роботи табору діти мали змогу 

відвідати гуртки за різними напрямками: «Юний художник», «Умілі ручки» 

«Ігроманія», «Фітнес», «Футбол», «Плавання», «Бальні та сучасні танці». 

Протягом зміни для учасників табору були проведені масові заходи нового 

формату, найбільш вдалими стали: QR квест «My first day in the camp», 

презентації загонів «Nice to meet you», конкурс казок «Казка Фест» у форматі 

«Ютуб прокачки», проект «Безпечне літо», Церемонія нагородження «Оскар». 

Для дітей, що відпочивали у пришкільних таборах педагогами         

Блащук Л.А. та Мохар І.А. проведено 30 майстер-класів «Янгол бажань» та 

«Пташка щастя». Участь у майстер-класах взяло 332 дитини зі шкіл міста: № 7, 

15, 35, 29, 6, 26, 2, 15, 36. 

Крім того, в Палаці були організовані та проведені декадники 

превентивного виховання «Дитинство без насильства», правового виховання, 

Толерантності, про які детально проаналізовано у відповідних наказах по 

закладу. 

 

Національно-патріотична лінія виховання 

Основною метою національно-патріотичної лінії виховання є виховання у 

молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення 

державності, активної громадянської позиції. 

В рамках реалізації даної лінії в палаці функціонує Міський центр 

національно-патріотичного виховання. Упродовж 2018-2019 навчального 

року було проведено такі заходи: 

 Музично-літературний вечір «З когорти незламних» з нагоди відзначення 

Дня Козацтва. У заході взяли участь творчі колективи відділі художньо-
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естетичного виховання, зокрема: Народний художній колектив ансамбль 

танцю «Радість» (художній керівник Бойко В.А.), ансамбль спортивного 

сучасного танцю «ЕОС» (керівник Боднар В.Ф.) та солісти студії естрадного 

вокалу «Овація» (керівник Гриценко Т.О.). У ході заходу старшокласникам 

міста були представлені історичні постаті, їх значимість для становлення 

України, підібрані влучний відеоряд, підготовлена доречна відеопрезентація.  

 Панельна дискусія до Дня Гідності і Свободи на тему: «Чи легко бути 

українцем?» (20.11.2018р.). Напередодні було проведене соціологічне 

опитування серед молоді нашого міста з питанням «Як ставляться вінничани 

до еміграції українців, навчання у українських чи закордонних ВНЗ?». 

Учасники зустрічі обговорювали такі питання, як:  «Кого ми можемо вважати 

українцем», «Яким має бути українець сьогодення?», «Чи є тотожними 

висловлювання «Я люблю країну» і «Я є патріотом України»?», «Еміграція 

українців – це зрада Батьківщині?», «Чи є різниця в тому, де здобувати 

освіту?». Допомагали молоді розібратися в усіх історичних, соціальних та 

психологічних аспектах  вчитель історії  КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. гімназія № 6 

ВМР» Сергіїв Дмитро Олександрович; психолог ДНЗ «Вінницький центр 

ПТО технологій та дизайну №15» Петрова Лариса Олександрівна. 

Учасниками дискусії стали шкільна молодь із закладів освіти міста: № 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 36, ВТЛ, Подільський ліцей.  

 Відео-челендж на тему: «Що змінить Україну», приуроченого до Дня 

Соборності України (17.01 - 25.01.2019 р.). У відеозверненнях шкільна 

молодь висвітлювали своє бачення здійснення необхідних змін у нашій 

державі. Переглянути відео роздуми вінницької молоді можна на  YOUTUBE 

та FACEBOOK за хештегом #Що змінить Україну? Всього до відео- 

челенджу долучилося 28 шкіл, а саме: №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, ВТЛ, Подільський ліцей.  

 Міський конкурс малюнків «Моя мирна Україна» (19.02 – 25.02.2019 р.), в 

рамках арт-проекту «Сила нескорених». Конкурс проводився за віковими 

категоріями: 1-4 класи, 5-8 класи, 9-11 класи, які відображають тему «Моя 

мирна Україна». В конкурсі взяли участь такі заклади: №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, ВТЛ, Подільський ліцей. Загалом було представлено близько 250 

робіт. 

 Загальноміська акція «За чисті душі, що злетіли в небо» (25.02.2019), в 

рамках арт-проекту «Сила нескорених», до якої долучилися представники 

міського молодіжного громадського об’єднання «Союз старшокласників 

«Лідер», дитяча рада ТЕМП та шкільні омбудсмени. Вони познайомилися з 

автором фотовиставки «В об’єктиві Майдану», учасником Революції Гідності 

Андрієм Володимировичем Швачком. Під час зустрічі учні переглядали  

відеоролики, записані Андрієм на Майдані, активно брали участь в 

обговоренні даної теми та приєдналися до пам’ятної ходи. До акції 
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долучилися такі заклади загальної середньої освіти: №3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, ВТЛ та ПНП ліцей. 

  Тиждень національно-патріотичного виховання, в рамках якого проведено: 

презентація відеороликів на національно-патріотичну тематику;  фотовис-

тавка робіт вихованців «Моя сімʼя – моя родина – моя Україна», «Ми ‒ діти 

твої, Україно»; екскурсія до військово-історичного музею Повітряних 

Збройних Сил України; турнір-вікторина «В нашім серці Україна»; спортив-

на гра «Козацькому роду нема переводу»; інтелектуально-розважальна гра 

«Де козак – там і слава, і воля»;  велотуристичний похід по видатних місцях 

м. Вінниці; національно-патріотична гра-квест «Патріот». Крім того, 

проведено Відкритий чемпіонат зі стрільби кульової серед ЗШ м. Вінниці 

памʼяті Л.С. Ратушної.   

В рамках національно-патріотичної лінії в гуртках були проведені 

хвилинки спілкування, бесіди-обговорення на тему національно-патріотичного, 

найбільш вдалими стали: квест-гра «У пошуках скарбу рідного краю», 

калейдоскоп знань «Винаходи українців» (гуртки екскурсоводів-краєзнавців та 

журналістики), участь у виставці-конкурсі дитячих малюнків на тему  «Ми діти 

твої, Україно!», аукціон знань «Козаки – мужні лицарі України», конкурс 

журналістських есе «Я ‒ патріот» (гурток журналістики); диспут «Україна від 

козацьких часів до сьогодення», «Хто такий патріот України?» (гуртки 

комп’ютерного центру); відеоперегляд «Україна від козацьких часів до 

сьогодення» (гурток астрономії). 

 

 

Загальнокультурна лінія виховання 

 

Основною метою загальнокультурної лінія виховання є формування 

власних мистецькі смаків, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 

допомогою мистецтва. Розвиток позитивного ставлення та поваги до розмаїття 

культур та мистецтва. Даний напрям реалізується через проекти «Розмаїття 

мистецтв» та «На крилах творчості». 

Проект «Розмаїття мистецтв» 

 26 вересня відбувся традиційний захід «Палац – майстерня творчості та 

натхнення». В рамках заходу школярі міста мали можливість познайомитися 

з професіями дизайнера одягу та аксесуарів, флориста, декоратора, 

художника, лялькаря, скульптора, конструктора іграшок та ін. А також 

відвідали майстер-класи, під час яких змогли створити композицію з живих 

квітів, виготовити чудові м’які іграшки та іграшки з фетру, опанувати 

техніки малюнку монотипія та кавовий розпис, виготовити дизайнерську 

рамку та оригінальну ключницю, а також познайомитися з іншими 

дизайнерськими техніками.  

 29 січня 2019 року педагогами Зінченко Ю.В., Лісіциною Л.П., Гикавою О.Л., 

Лазоренко Н.В. була проведена арт-лабораторія «Мовою пензля». Понад 200 

вихованців палацу з усіх відділів познайомились з цікавими та креативними 
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техніками малювання: ниткографією, тампонуванням, малюванням вугіллям, 

поролоном та іншими матеріалами. 

 9 лютого вихованці відділу декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва поринули у світ творчості. В рамках майстерні hand made «Тобі 

дарую валентинку» діти отримали можливість познайомитися з традиціями 

святкування Дня Святого Валентина в Україні та інших країнах світу. А 

також відвідали майстер-класи, на яких вчилися створювати святкові 

сувеніри, листівки та валентинки з використанням найрізноманітніших 

дизайнерських технік.  

 Творчі вітальні. З метою розширення світогляду вихованців Палацу у сфері 

хореографічного та музичного мистецтва, розвитку творчих здібностей дітей, 

популяризації роботи гуртків естетичного спрямування з 5 по 15 листопада 

2018 року керівниками гуртків відділу художньо-естетичного виховання було 

проведено низку заходів, що поєднані загальною назвою «Творчі вітальні». В 

цьому навчальному році «Творчі вітальні» було проведено у таких гуртках та 

творчих об’єднаннях відділу, а саме: в ансамблі сучасного естрадного танцю 

«Екстрим» (керівник Григор’єва Я.В.), який прийняв у своєму 

танцювальному залі гурток Дитячої мультиплікації (керівник Литвинюк І.В.); 

ансамбль спортивного естрадного танцю «ЕОС» (керівник Боднар В.Ф.) 

приймав гурток «Дизайн моди» (керівник Шевчук Л.М.); ансамбль народних 

інструментів «Вересай» (керівник Назарова О.В.) на творчу вітальню 

запросив гурток малювання «Колорит» (керівник Зінченко Ю.В.), вокальний 

ансамбль «Джерельце» (керівник Лисак М.В.) та його багаточисельні гості 

«Дошколярик» (керівник Мусійчук С.І.); гурток малювання (керівник 

Лісіцина Л.П.); ансамбль класичного танцю «Фуете» (керівник             

Ільченко Ж.Б., концертмейстер Нагорна-Мельник І.В.)  вихованцям гуртка 

«М’яка іграшка» (керівник Добрянська В.В.), ансамбль спортивного бального 

танцю «Грація» (керівник Мацюк П.О.) запросили вихованців гуртка 

«Орігамі» (керівник Остапенко Г.В.); студія сучасного та вуличного танцю 

«ЛаМар» (керівник Колесник Л.М.) та вихованці гуртка «Лялькова 

майстерня» (керівник Дерлиця М.В.); ансамбль народного танцю «Радість» 

(керівник Марущак Є.І.) запросив на творчу вітальню гурток стрільби 

кульової (керівник  Шикунова А.В.). 

 З метою ознайомлення з різними видами хореографічного мистецтва і 

танцювальних стилів, прищеплення комунікативних навичок роботи в групі; 

виявлення та розвиток організаційних та лідерських якостей дітей; 

формування активної життєвої позиції; сприяння творчій атмосфері в 

колективі в Народному художньому колективі «Радість» реалізували проект 

«Танцювальний ф'южн» (керівник Кабанчук А.О.). Тип проекту – творчий, 

напрямок – культурологічний. Проект створювався протягом 4-х місяців. 

Більша частина учасників флешмобу ‒ це діти старших груп ансамблю (60 

учасників). Результат роботи – флешмоб було представлено 10 листопада 

2018 р. у ТРЦ «Мегамолл». 
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В рамках проекту «На крилах творчості», що має на меті підтримку та 

розвиток творчих уподобань дітей та підлітків та надання їм можливостей 

реалізовувати себе через творчі види діяльності, проведено ряд заходів, а саме: 

 Пізнавально-розважальна ігрова програма «Веселий Weekend» для дітей 

молодшого шкільного віку (27.03.2019 р.). Головною метою програми було 

познайомити дітей у ігровій формі з використанням інтерактивних та 

інноваційних технологій, з цікавими куточками планети та цікавими фактами 

про Діснейленд. Все дійство відбувалося у формі віртуальної подорожі. 

Відвідали ігрову програму такі заклади загальної середньої освіти міста: №3, 

5, 6, 12, 14, 19, 21,25, 26, 27, 35. Захід відвідало близько 250 дітей. 

 Пізнавально-розважальна ігрова програма для дітей молодшого шкільного 

віку «Дитинства яскравого мить» (23.04 - 24.04.2019 р.). Головна мета 

програми ‒ ознайомлення дітей з правилами безпеки та поведінки в дома, на 

вулиці та в школі. Програма була насичена різноманітними іграми та 

розвагами. Відвідали ігрову програму такі заклади загальної середньої освіти 

міста: № 9, 6, 11, 3, 10, 2, 16, 22, 5, 14, 3, 12, 34, 30, 25, 36, 35, 29, 21, 33, 18. 

32, 26, 19, 27. Захід відвідало близько 1000 дітей.  

 01 грудня 2018 року в театрі моди «Оксамит» відбулося традиційне 

мистецьке свято прощання з осінню. Його учасники насолоджувалися 

класичною музикою, вальсували, читали осінню поезію, демонстрували свої 

творчі дизайнерські роботи, а також вітали осінніх іменинників. Наймолодші 

вихованки пройшли посвяту у «Клуб Оксамитових Принцес». Окрім того, 

юна дизайнерка Ліза Григоренко, представила свою нову яскраву колекцію 

«Пригоди Пеппі». А Вероніка Непийвода презентувала декілька моделей її 

майбутньої колекції «Ажур, бонжур!». 

 Протягом навчального року вихованці гуртків відділу декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва працювали над творчо-пошуковим 

проектом «Мистецтво дизайну». 16 квітня вони презентувати результати 

свого дослідження. Вихованці гуртка сучасного декору «Лавка чудес» 

досліджували стильові особливості інтер’єрів та декоративних виробів у 

стилях Бохо, маракеш, шеббі-шик, англійському та французькому стилях. 

Окрім того, дівчата виготовляли вироби у техніках декоративного розпису, 

декупаж, кракелюр, флористика та ін. Вихованці гуртка «Дизайн-мода», 

досліджували професію дизайнера-модель’єра, особливості його роботи та 

етапи створення колекцій дизайнерського одягу. А також презентували 

чергову авторську колекцію юної дизайнерки Весельської Софії «У ритмі 

маминої юності». Вихованці театру моди «Оксамит» вивчали історію появи 

модного аксесуару – брошки, її таємну мову та правила комбінування з 

одягом та іншими аксесуарами. Протягом року дівчата створили колекцію 

авторських брошей, вишитих бісером та намистинами. Вихованки зразкового 

художнього колективу гуртка «М’яка іграшка» дослідили історію подушок – 

від стародавніх дерев’яних до сучасних декоративних виробів ручної роботи. 

Також під час роботи над проектом дівчата пошили власні оригінальні 

декоративні подушки з хутра. А дитячі розвиваючі іграшки – мобілі, 
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презентували вихованки гуртка «М’яка іграшка». Під час роботи над 

проектом вихованці відділу не тільки дізналися багато цікавого, а й 

надихнулися на нові творчі знахідки та ідеї. 

 5 березня 2019 року вперше педагоги відділу декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва презентували не досягнення своїх вихованців, а 

власні творчі роботи та захоплення на заході «Весна талантами красна». 

Бібліотека Палацу розквітла ляльками «Тільдами» у виконанні завідувачки 

відділу Блащук Л.А., художніми фотографіями методиста Дерлиці М.В., 

в’язаними виробами та бісерними мандалами Бєлан І.М. (керівника театру 

моди «Оксамит»), а також живописними картинами Зінченко Ю.В. 

(керівника гуртка образотворчого мистецтва «Колорит»), Лісіциної Л.П. 

(керівника гуртка «Юний художник») та Лазоренко Н.В. (керівника гуртка 

образотворчого мистецтва). Ця виставка довела, що наші педагоги талановиті 

в усіх своїх проявах, і саме тому здатні виховати талановитих майстрів. 

 25 - 26.02.2019 р. пройшов показ вистави «Блакитна країна», підготовлений 

школярам нашого міста Зразковим художнім колективом театральною 

студією «Мельпомена» (керівник Вонсовська Л.П.). Вихованці студії  

спробували передати геніальну ідею жити людям, які не знайшли себе у 

житті чи тільки намагаються. Виставу переглянули 300 глядачів. 

 На високому рівні пройшов ряд уже традиційних родинних свят, а саме: в 

Народному художньому колективі ансамблі танцю «Радість» (художній 

керівник Бойко В.А.) та ансамблі естрадного спортивного танцю "ЕОС" 

(керівник Боднар В.Ф.). 

 В гуртку журналістики проводились написання журналістських есе «Осінь у 

місті над Бугом», екскурсії «Вулицями Єрусалимки», «Вулиця Оводова – 

дзеркало історії України», яку проводили вихованці гуртка «Екскурсоводи-

краєзнавці», похід на виставку «У ритмах кольорів», виставку скляних 

картин «Тропіки» вінницької художниці Лілії Задоянчук, майстер-клас з 

писанкарства в рамках фестивалю «Великодня писанка» та інші. 

 В гуртку екскурсоводів-краєзнавців відбулась зустріч з головою Вінницької 

релігійної іудейської громади «Ейнікайт», відомим дослідником єврейської 

історії міста Анатолієм Кержнером, який для гуртківців провів цікаве заняття 

«Євреї Вінниці у плині часу» та екскурсію «Вулицями Єрусалимки». Крім 

того, вихованцями даного гуртка були відвідані тематичні виставки: 

літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського – персональна виставка 

Катерини Жадан «Скло та фарба», арт-галерея сучасного мистецтва «Інтер-

Шик» ‒ персональна виставка візуального мистецтва Михайла 

Немирівського, персональна виставка Таїсії Лепехи «Краплина світу в 

кольорах»; Вінницький обласний краєзнавчий музей: виставка глиняних 

виробів «Червоне золото», виставка «Коштовні сторінки історії Поділля», 

персональна виставка Феодосія  Гуменюка «Моїм землякам з любов’ю».  
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Пізнавально-інформаційна лінія виховання 

 

Основною метою пізнавально-інформаційної лінії є розвиток 

ініціативності та активності вихованців, зосередження зусиль на подолання 

труднощів, пов’язаною з пізнавальною діяльністю. 

Для реалізації цієї лінії впливу на розвиток особистості, нашим 

колективом розроблена система роботи, що включає в себе безпосередню 

роботу у гуртках, де дітям пропонуються творчі завдання, які потребують 

дослідницької роботи та участь у проектах «Інтелектуальні цеглинки», «Знання. 

Розвиток. Успішність» та «Сила інтелекту». 

В рамках проекту «Інтелектуальні цеглинки», основною метою якого 

є сприяння формуванню інтелектуальної еліти, створення певного 

інформаційно-інтелектуальний простір спілкування учнівської молоді засобами 

ігрової діяльності було проведено: 

 Пізнавально-розвиваюча гра «Нон - стоп» для старшокласників міста 

(куратор – культорганізатор по роботі зі старшокласниками Власюк Н.В.). 

Гра відбувалася у два тури: відбірковий та фінальний. У програмі 1 туру 

старшокласники змагалися у таких рубриках: «Сучасні й талановиті», 

«Цікава хімія», «5 слів», «Ерудит», «Містами України», «Чарівний вузол» та 

«Секрет». Всі рубрики були спрямованні на розв’язання питань на загальну 

ерудицію. У шести відбіркових іграх чемпіонату взяли участь понад 1000 

учнів із 31 загальноосвітнього навчального закладу м. Вінниці. До фіналу 

міського чемпіонату «Нон-Стоп Фінал» увійшли команди закладів загальної 

середньої освіти №2, 6, 16, 30, 32. Під час фінальної гри командам були 

запропоновані конкурсні завдання з таких рубрик: «Мандрівник», «Арт-

стиль», «Музична хвиля», «Цікава література», «6 кадрів», «Збудуй вежу», 

«Дешифрувальник». Під час гри команди проявляли свої знання з навчальних 

дисциплін, удосконалювали  вміння аргументовано доводити власну думку 

та швидко знаходити правильну відповідь. Переможцем міського чемпіонату 

пізнавально-розвиваючої гри «Нон-Стоп» стала КЗ «НВК: ЗШ I-III ст. - 

гімназія № 6 ВМР». 

 Пізнавально-розвиваюча гра нового формату – «Click Travel» для дітей 

середнього шкільного віку (куратор ‒ культорганізатор по роботі з дітьми 

середнього шкільного віку Бондарєва М.А.). Під час відбіркових турів 

командам були запропоновані завдання за 7-ма рубриками: «Smart Children», 

«Головоломка», «Вірю – не вірю», «Шалені художники», «Спробуй 

поклади», «Star Show», «Скринька з сюрпризом». Протягом гри учасники за 

певним сигналом рухалися по колу і за вказівкою «Онлайн-провідника», 

відкривали конверти із завданнями, відповідного кольору. У відбіркових 

турах гри участь взяли такі збірні команди із закладів загальної середньої 

освіти, як: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 

27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 19.03.2019 року відбувся фінал пізнавально-

розвиваючої гри «Click Travel». Команди-фіналісти з 6-ти закладів освіти: 

№3, 7, 27, 29, 32, 34 змагалися у інтелектуально-віртуальній грі. Командам 
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пропонувалися завдання на загальний рівень розвитку та питання з шкільної 

програми за 6 клас. Під час розв’язання завдань командами на сцені, 

вболівальники мали змогу спостерігали за процесом «Online» на екрані. 

Перемогу у цій грі здобула збірна команда КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №27 ВМР». Усі 

фіналісти отримали грамоти та цінні подарунки від міської влади. 

 

Проект «Знання. Розвиток. Успішність» 

 

 З метою розвитку ініціативності та активності вихованців на заняттях, 

зосередження зусиль на подолання труднощів у вихованці відділу брали участь 

у навчальних семінарах та майстер-класах, а саме: 

 Вихованці Народного художнього колективу України ансамблю 

спортивного бального танцю «Грація» (художній керівник Мацюк О.М.) 

відвідали 9 майстер-класів за латиноамериканською та стандартною 

програмами з відомим хореографами України.2 

 Вихованці ансамблю спортивного бального танцю «Олімпія» (керівник 

Пашинін А.С.) відвідали 5 семінарів та пройшли навчання на двох 

тренувальних зборах, а саме: Літні тренувальні танцювальні збори «OlimpiA 

Summer Camp 2018». 

З 27.08 по 31.08 на базі Палацу пройшли  літні тренувальні танцювальні збори 

Зимові тренувальні танцювальні збори «INTER TRAINING CAMP 2019» 

 Вихованці гуртка художньої гімнастики (керівник Оксамитна О.І.) 17-18 

лютого 2019 року відвідали навчально-тренувальні збори з тренерами  

ДЮСШОР м. Київ. 

 Вихованці студії сучасної та вуличної хореографії «ЛаМар» (керівник  

Колесник Л.М.) відвідали 12 семінарів з вуличної хореографії. 

 

Проект «Сила інтелекту» 

 24 листопада 2018 року започатковано та проведено фестиваль 

робототехніки Vinnytsia RoboCamp, який покликаний сприяти розвитку та 

реалізації творчих задумів обдарованих школярів, впровадженню STEM-

технологій викладання та основ робототехніки в закладах освіти. Змагання 

відбулися в молодшій віковій категорії (номінація «WeDo» - 7-10 років) та 

старшій віковій категорії (Номінація «Мехатроніка» - 11-17 років і номінація 

«Робо Сумо» - 10-11 років). Крім того, була організована виставка моделей 

будівель, пристроїв та механізмів, призначених для розв’язку важливих 

соціальних, екологічних, технічних та архітектурних проблем. В фестивалі 

взяли участь 52 учасника з міст Вінниця, Київ, Жмеринка, Добровеличківки. 

Всіх переможців та учасників нагороджено грамотами та цінними 

подарунками. 

 В гуртку журналістики (керівник Таранюк Н.Д.) майстер-клас з 

проведення інтерв’ю на соціальну тематику, який проводила тележурналістка 

Анна Кіссо, майстер-клас з дотримання журналістських стандартів «Як не 

заблукати в потоці новин», проводив журналіст ТРК «Вінниччина» Віктор 
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Мозалевський, майстер-клас з фотомистецтва тощо; майстер-клас з 

писанкарства в рамках фестивалю «Великодня писанка». Для вихованців гуртка 

журналістики проводили майстрині: Юлія Датченко, м. Дніпро; Маріанна 

Любас, м. Кривий Ріг; Світлана Делікатна, м. Хмельницький (кількість 

учасників – 18 вихованців). 

 

Лінія саморозвитку і творчого зростання 

 

      Основною метою є формування духовно багатої особистості, що свідомо і 

цілеспрямовано самовдосконалюється. 

Для виконання основної мети лінії саморозвитку та творчого зростання 

реалізуються проекти «Юні й талановиті» та «Зірковий олімп».   

Проект «Юні й талановиті». Упродовж 2018-2019 навчального року 

були організовані та проведені такі заходи: 

 Презентація талановитої молоді міста «Зоряні обрії», 

підготовлена культорганізатором Власюк Н.В. Гостями свята були вихованці 

творчих колективів міста, школярі, які досягли значних досягнень, стали 

переможцями міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів-

конкурсів – яскравими зірочками, що засяяли на небосхилі талантів. Свої 

таланти демонстрували: Анастасія Гунько, учениця 6 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. 

№31 ВМР», Єлизавета Григоренко, учениця 5 класу КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. 

гімназія №2 ВМР». Вже 5 років Ліза займається в театрі-моди «Оксамит», 

Дарина Українець, учениця 6 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів № 31 ВМР», 

Анастасія Масловська, учениця 10 класу КЗ «ЗШІ-ІІІ ступенів № 32 ВМР», 

Даніїл Дудора, учень 2 класу КЗ «ЗШІ-ІІІ ступенів № 18 ВМР», Софія 

Весельська, учениця 9 класу КЗ «Подільський науково-природничий ліцей для 

обдарованої молоді». Даріна Красновецька, учениця 6 класу КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ 

ст.-гімназія №6 ВМР». Кожен гість був неповторним та талановитим. Всі вони 

зуміли виплекати у собі яскраву зірочку таланту та познайомити з нею своїх 

однолітків. Захід відвідали майже 200 школярів міста. 

 Презентація авторської колекції текстильних іграшок «Приємних 

снів» вихованки гуртка «Текстильний сувенір» Косован Вікторії. Колекція 

об’єднала 12 декоративних подушок та 15 текстильних іграшок, які можуть 

супроводжувати дитину не лише у грі, а й під час сну.  

 Презентація персональної виставки «Маленькі майстри великого 

мистецтва» відбулась в гуртку «Юний художник» (керівник Лісіцина Л.П., 

методист Дерлиця М.В.). Вихованці Жосонар Дарина, Колосовська Марія та 

Тупіцький Владислав представили більше сотні оригінальних творчих робіт, 

виконаних у різноманітних традиційних та авторських техніках образотворчого 

мистецтва.  

 В зразковому художньому колективі гурток «М’яка ірграшка» 

(керівник Малєєва Л.М.) свої персональні виставки презентували Маціпура 

Юлія, Маціпура Аліна, Савицька Вероніка, Швидка Марія, Красуцька Крістіна, 

Вургафт Анна. На виставці «Магічна сила творчості» було представлено 
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більше сотні чудових м’яких іграшок, виконаних дівчатами за оригінальними 

викрійками. 

 Творчий звіт театру моди «Оксамит» (керівники Бєлан І.М., 

Бідула В.Ю.), були презентовані авторські колекції в’язаного одягу Григоренко 

Єлизавети «Пригоди Пеппі» та Непийводи Вероніки «Ажур Бонжур», над 

якими дівчата працювали протягом року і які вже отримали визнання на 

Всеукраїнському конкурсі «Індустрія моди». 

 26 січня 2019 року відбувся конкурс для вихованок гуртків м’якої 

іграшки «Творча майстерня» (керівник Малєєва Л.М., Добрянська В.В.). Захід 

складався з турніру більш досвідчених юних майстрів та командної гри з 

майстер-класом для молодших гуртківців. Десять вихованок дитячих об’єднань 

взяли участь у бліц-турнірі і протягом двох годин самостійно виконали досить 

складне конкурсне завдання та отримали заслужені нагороди. А тим часом 

молодші вихованці змагалися у таких конкурсах, як: «Відшукай друзів», 

«Склади прислів’я», «Віднови технологічну послідовність», «Творча 

майстерня» та виготовляли іграшку власноруч. Наступного року одна з 

переможниць представить Палац на обласному конкурсі декоративно-

ужиткового мистецтва «Творча майстерня». 

 Конкурс талантів, краси та грації «Оксамитова Панночка». В 

театрі моди «Оксамит» (керівник Бєлан І.М., Бідула В.Ю.). 10 юних моделей 

змагалися в різноманітних конкурсах: демонстрували дефіле в українському 

вбранні, презентували себе у конкурсі «Візитівка», показували 

найрізноманітніші таланти у конкурсі «Коронний номер» та багато іншого. 

Захід, спрямований на розширення кола інтересів і вмінь вихованок, націлений 

на створення ситуації успіху став справжнім святом для усього колективу. 

Оцінювали моделей дитяче та доросле журі, усі учасниці конкурсу були 

відзначені нагородами у різних номінаціях та отримали свої корони.  

 Презентація авторських колекцій одягу вихованок гуртка «Дизайн-

мода»: Весельська Софія продемонструвала колекцію «У ритмі маминої 

юності»; Косован Вікторія - «Драйвові дівчата»; Войтенко Вікторія - 

«Веселковий калейдоскоп»; Алексєєва Надія - «Mix revolution»; Завальнюк 

Катерина - «Flores rosadas»; Олицька Маргарита - «Подих весни»; Івасюк Марія 

– «Янгольске мереживо». Колекції, які представили дівчата, були яскраві та 

запальні, жіночні та елегантні, вражали різноманітністю та креативністю. 

 У вокальному ансамблі «Джерельце» (керівник Лисак М.В., 

концертмейстер Окружко О.Ю.) пройшла презентація творчих робіт 

«Галактика талантів». Виховний захід проходив у формі подорожі на 

фестиваль «Галактика талантів», під час якої діти презентували свої творчі 

досягнення. Педагог підібрала актуальну тему, була присутня логічність, 

послідовність. 

 

Проект «Юні й талановиті» 

З метою формування духовно-багатої особистості, сприяння 

особистісному ставленню розвитку творчих здібностей у відділі художньо-
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естетичного виховання пройшли звітні концерти для батьків та громадськості 

міста, а саме: 

 Звітні концерти Народного художнього колективу ансамблю танцю 

«Радість» (художній керівник Бойко В.А.), які проводилися в Будинку 

офіцерів 6 та 7 квітня в Обласному академічному театрі імені Садовського та 

звіт перед батьками 19 травня в Будинку офіцерів. В концертах взяли участь 

370 вихованців ансамблю віком від 5 до 18 років. Колективом був 

представлений весь дієвий репертуар, що нараховує 44 художніх номера, з яких 

8 нових вокальних номерів. На особливу увагу заслуговують масові 

хореографічні постановки, в кожній з яких були задіяні від 40 до 60 дітей 

різних вікових категорій.  

 13 квітня в МПМ «Зоря» пройшов звітний концерт Народного художнього 

колективу ансамблю спортивного бального танцю «Грація» (художній 

керівник Мацюк О.М.) 500 глядачів мали можливість насолодитися 

чаруючою і водночас казковою атмосферою бальної хореографії. В програмі 

концерту було представлено 24 номери, в яких було задіяно більше 100 

учасників концертного складу ансамблю. 

 24 квітня відбувся звітний концерт творчих колективів відділу художньо-

естетичного виховання перед батьками: ансамбль спортивного бального 

танцю «Олімпія» (керівник Пашинін А.С.), студія сучасного та вуличного 

танцю танцю «ЛаМар» (керівник Колесник Л.М.), вокальний ансамбль 

«Джерельце» (керівник Лисак М.В.), вокальний ансамбль «Сузір’я» 

(керівник Польгун І.Д.), гурток сучасного естрадного танцю «Екстрім» 

(керівник Григор’єва Я.В.), творче об’єднання «Ансамбль барабанщиць» 

(керівник Боровський О.Ю., балетмейстер Боднар В.Ф.), студія естрадного 

вокалу «Браво» (керівник Гриценко Т.О.), студія сучасного естрадного 

вокалу «Овація» (керівник Косарчук В.В.), Зразковий художній колектив 

театральна студія «Мельпомена» (керівник Вонсовська Л.П.), гурток 

художньої гімнастики (керівник Оксамитна О.І.), ансамбль естрадного 

спортивного танцю «ЕОС» (керівник Боднар В.Ф.), ансамбль народної 

музики та співу «Вересай» (керівник Назарова О.В.) та ансамбль класичного 

танцю «Фуете» (керівник Ільченко Ж.Б.). У концерті були продемонст-

ровані 27 нових концертних номерів, над якими творчі колективи 

працювали упродовж року. З представлених номерів був сформований 

звітний концерт палацу. 

 14 грудня 2018 року відбувся звітний концерт за півріччя студії естрадного 

вокалу «Овація» (керівник Косарчук В.В.). У концерті взяли участь усі 12 

гуртківців студії та були присутні 50 батьків і гостей свята. 

 

Проект «Зірковий олімп» 
 15 травня в Будинку офіцерів відбувся творчий звіт художніх колективів 

палацу «Ми – майбуття іскристе джерело», який став підсумком роботи 

закладу за 2018-2019 навчальний рік. Концертна програма складалася з 

номерів, що були визначені художньою радою під час відбірних виступів. 
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Всього було представлено 27 художніх номерів. Під час заходу були 

відзначені кращі гуртківці Палацу за високу результативність та активну 

участь у конкурсах та фестивалях різних рівнів та вручені подяки батькам. 

Традиційним та особливо хвилюючим моментом стало вітання та вручення 

свідоцтва про позашкільну освіту 67 випускникам, з яких 25 мають високі 

досягнення на Міжнародному та Всеукраїнському рівні. Творчий звіт 

Палацу пройшов на високому рівні, відрізнявся особливою родинною 

атмосферою, про що свідчили відгуки батьків та глядачів. 

Здоров'язберігаюча лінія виховання 

Основною метою здоров’язберігаючої лінії  виховання є  становлення 

вихованця як емоційно-стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий 

спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується дана програма через проект «Перлини здоров’я», метою якого є 

розвивати свідоме ставлення до здорового способу життя, бажання зміцнювати 

своє здоров’я і здоров’я оточуючих; виховувати любов до життя, до 

навколишнього світу, до людей. 

 В ході проекту було проведено ряд цікавих заходів: 

 Ігрова програма для дітей молодшого шкільного віку «Зелене 

Королівство» (підготувала культорганізатор Понєдєльнік О.П.). Метою 

програми було формування у дітей свідомого до збереження навколишнього 

середовища. Діти разом з казковими героями вирушили до Зеленого 

королівства, щоб врятувати чарівну веселку, в ході гри діти розучили нові 

масовки, руханки, отримали корисну та пізнавальну інформацію за 

допомогою ігрових та інтерактивних технологій. На перегляд програми 

завітали такі заклади міста: №9, 6, 11, 13, 10, 2, 16, 22, 5, 14, 3, 12, 34, 30, 25, 

36, 35, 29, 21, 33, 18, 32, 26, 19, 27. Всього охоплено було близько 1000 учнів 

шкіл міста.  

 Зустріч з ліквідаторами ЧАЕС «Чорна трагедія на кольоровій землі». Під 

час зустрічі разом з школярами нашого міста, більш ніж з 20 закладів 

загальної середньої освіти. На зустрічі були присутні Ліквідатори І категорії 

Степанюк Іван Іванович, Німенко Любов Іванівна та голова Вінницької 

Міськрайонної «Асоціації жертв Чорнобиля» Мельник Володимир Петрович. 

Ліквідатори розповідали, що відбувалося у перші дні катастрофи. Під час 

заходу була представлена виставка «Чорна весна Чорнобиля» учасника 

Революції Гідності Андрія Володимировича Швачка. 

 Відеочелендж «Екохвиля», до якого мали змогу приєднатися усі бажаючі, 

адже це всесвітній рух «Плогінг – зроби своє місто чистим і залишайся у 

формі завжди». Педагоги та вихованці палацу дітей та юнацтва долучилися 

до цього руху у квітні місяці, основним завданням було зняти відеоролик та 

розмістити його у соціальних мережах за хештегом #PLOGING. 

 06 жовтня 2018 року в рамках тижня Протипожежної безпеки відбувся 

квест «Вогонь - друг, вогонь - ворог», в якому взяли близько 65 вихованців 

шести дитячих об’єднань. На станціях діти вирішували різні завдання та 
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зібрали команду помічників-пожежників, переглянули корисні навчальні 

відео та засвоїли правила поведінки під час пожежі. 

 У відділі спортивної та фізкультурно-масової роботи проведено 

тижневик здорового способу життя, упродовж якого проведено: показ 

соціальних фільмів та відеороликів «Здоровʼя дітей сьогодні – здорова нація 

завтра»; виставка малюнків «Краса і здоровʼя очима дітей»; фотовиставка 

«Миза здоровий спосіб життя»; зустріч з лікарем «Раціональне харчування 

спортсменів»; спортивні змагання «Естафета здоровʼя»; спортивна гра у воді 

«Водне поло»; інтелектуальна гра «Я, моє життя і моє здоровʼя». 

 У відділі науки і технічної творчості проведено: екологічна гра 

«Екологічний ерудиціон» (гурток «Орігамі»); турнір ерудитів «Як ми 

зберігаємо здоров’я», відеоенциклопедія «Ми за чисту планету» (гуртки 

комп’ютерного центру); відеоенциклопедія «Збережемо нашу планету» 

(гурток дитячої мультиплікації); інтерактивне спілкування «Як я дбаю про 

своє здоров’я», конкурс малюнків «Ми за чисту планету» (гурток ПТМ) та 

відео-презентація «Ми за чисту планету» (гурток «Повітряні змії»); гра-

подорож у країну чистоти та порядку» (гурток «Дошколярик»); в гуртку  

журналістики інтерактивне спілкування «Палити не модно», турнір ерудитів 

«Як ми дбаємо про здоров’я». 

 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

  Аналізуючи сьогодні стан охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час 

навчально-виховного процесу, слід зазначити, що ця робота визначається у 

діяльності педагогічного колективу, як одна із пріоритетних і проводиться 

відповідно до існуючої законодавчої бази, Державних санітарних правил і норм 

улаштування закладів освіти та організації навчально-виховного процесу, 

інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу Палацу з цих 

питань. Керуючись Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, робота проводиться під постійним контролем адміністрації Палацу. 

Наказом по Палацу від 23.07.2018 р. №93 «Про організацію роботи з охорони 

праці у 2018-2019 н. р.» була  організована робота та сплановані заходи. 

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед вихованців, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються 

цільові інструктажі з гуртківцями перед екскурсіями, походами, спортивними 

змаганнями. У Палаці в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів 

інструктажів з питань охорони праці. Кожний навчальний  кабінет, спортивна 

зала, актова зала, балетні зали, басейн мають необхідний перелік документації з 

питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні закладу розміщені стенди 

з безпечної поведінки, стенди з охорони праці, оновлені плани евакуації 

відповідно до нових вимог. 
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     Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на 

нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед гуртківців, можна 

відмітити, що в закладі здійснюється відповідна робота щодо попередження 

нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Випадків травматизму 

у цьому навчальному році не було.  

Традиційними в закладі є тижні безпеки дорожнього руху, знань 

пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.  

Протягом року в закладі видані 27 наказів щодо пожежної безпеки та 

цивільного захисту. Відповідно до вимог працівники Палацу та адміністрація 

пройшли навчання з питань цивільного захисту та навчання з питань пожежної 

безпеки. Додатково закуплено  протипожежний інвентар на суму 18900 грн. та 

проведена повірка та перезарядка усіх вогнегасників (25 шт.).  

Протягом року в закладі були проведені позапланові перевірки 

Вінницьким міським управлінням державної служби України з надзвичайних 

ситуацій з додержання законодавства з питань техногенної та пожежної 

безпеки. Серйозних зауважень та порушень з цих питань інспекторами не було 

зафіксовано, усі приписи виконані. 

 

Медичне забезпечення 

Медичне забезпечення в закладі організовано чергуванням медичних 

працівників згідно графіка роботи з 07.00 до 21.00. 

Ведеться належна медична документація. Ведеться амбулаторний журнал 

звернень дітей та співробітників, за 2018-2019 навчальний рік було 585 

звернень. 

Щорічно проводиться закупівля медикаментів для надання медичної 

допомоги та невідкладної медичної допомоги (на суму 3707 грн.). 

Медогляд проведений у всіх працівників закладу – 139 чоловік. 

До занять в хореографічні та спортивні гуртки діти допускаються при 

наявності медичних довідок, про що є записи в журналах. 

В спортивних секціях з плавання, футболу, кульової стрільби, 

рукопашного бою проводиться диспансеризація два рази на рік. 

У спортсменів з дорослими розрядами додаткова диспансеризація у 

спортивно-фізкультурному диспансері. До спортивних занять діти 

допускаються згідно оформлених заявок. 

На протязі року проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом 

приміщень та прилеглої території – санітарно-гігієнічний стан задовільний. 

Технічний персонал забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами 

та прибиральним інвентарем (в цьому році придбали на суму 15537 грн.). 

Постійно проводилась санітарно-профілактична робота з вихованцями. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність Палацу здійснюється відповідно до 

статуту на основі прийнятого бюджету. 
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        Джерелами фінансування є: 

 кошти Вінницької міської ради; 

 кошти отримані за рахунок додаткових освітніх послуг; 

 благодійні внески батьків. 

У 2018/2019 навчальному році за бюджетні кошти проведено: 

 Закуплено хімічних засобів для басейна на суму – 23568 грн., що складає 

18 % потреби на весь рік. 

 Пожежний інвентар – 18885 грн. та обслуговування вогнегасників – 3300 

грн. 

 Бензин – 13465 грн.  

 Запчастини до машин ‒ 9200 грн. 

 Журнали ‒ 7247 грн. 

 Кулі та патрони ‒ 31770 грн. 

 Шафи та спортивні лавки на стадіон – 39656 грн. 

 Стільці – 10925 грн. 

 Принтер – 4629 грн. 

 Коса електрична, лазерний далекомір – 6089 грн. 

 Будівельні матеріали – 8788 грн. 

 Сітка синтетична огороджувальна – 7800 грн. 

 Тканина – 1171 грн. 

 Зварна сітка металева – 28499 грн. 

Всього – 215000 грн. 

 Окрім того, протягом року з міського бюджету були проплачені послуги 

на суму 74000 грн. (страховка автомобіля, водія, медогляд працівників, охорона 

збройної кімнати, бак дослідження, дератизація, дезінсекція, утримання клубу 

«Політ», обслуговування вентиляції басейну, тощо), проплата відрядження 

спортсменам (75686 грн.), вчасно здійснювалася оплата праці педагогам  

(10357143,00 грн. з нарахуванням) та комунальні послуги (1645000,00 грн.).  

Здебільшого потреби закладу і цьому році закривалися за рахунок коштів, 

що надійшли від додаткових платних освітніх послуг. 

 Завдяки роботі наших платних гуртків ми зміцнюємо матеріально-

технічну базу закладу, проводимо ремонтні роботи, маємо можливість 

утримувати 6 ставок на госпрозрахунковій основі та повністю забезпечуємо 

життєдіяльність закладу.  

Щодо використання коштів. 

Із них було використано: 

 Канцелярія  і миючі засоби – 44837 грн. 

 Тканина – 5748 грн. 

 Будівельні матеріали – 44229 грн. 

 Техніка (колонки, електротовари, мікрофони, звукопідсилювальна 

техніка, ноутбуки ‒ 3 шт., системний блок, картріджи, принтер, монітор, 

кондиціонер в бібліотеку, швейна машинка ‒ 3 шт.) – 141395 грн. 
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 На господарські потреби (відра, смітники, таблички, запчастини до 

машин, килимове покриття, брелоки в роздягальню, добрива, квіти, 

драбина, наповнювач, банер Яна, стенд на стадіон) – 49600 грн. 

 Медикаменти – 3707 грн. 

 Меблі (шафи, шафа металева, стільці, лавки гімнастичні, дошки ‒ 3шт.) ‒ 

67947 грн. 

 Спортінвентар – 17452 грн., ялинкові прикраси – 33784 грн. 

 Передплата – 7573 грн. 

 Гупохлорід – 140720 грн. 

 Проїзні квитки – 6800 грн. 

 Відрядження – 25620 грн. (14184 грн.). 

 Зарплата по госпрозрахунку 1616349 грн. 

 Послуги – 28000 грн. 

 143000 ‒ оплата оренди робототехніки. 

 Комунальні платежі по госпрозрахунку 208 155 грн. 

Адміністрацією палацу приділяється достатня увага естетичному вигляду 

закладу. Коридори, вестибюль завжди прибрані. Подвір’я, клумби, садок і вся 

територія завжди доглянуті. Господарський відділ завжди оперативно реагував  

та здійснював ремонтні роботи по мірі необхідності.  

І на завершення вислів В.Сухомлинського, перефразувавши його для 

позашкільного закладу: «Освітній заклад  ‒ це тонкий і чутливий  

музичний інструмент, який творить мелодію людської гармонії, що впливає   

на думку кожного вихованця, але творить тоді, коли інструмент добре настроє-

ний». Тож будемо разом прикладати максимум зусиль, щоб добре його настро-

їти та створювати необхідні умови для розвитку кожної дитини. 

Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів», за результатами загальних зборів колективу ми маємо прийняти 

рішення і оцінити роботу директора за 2018-2019 навчальний рік. Є дві оцінки 

задовільна і незадовільна, які будуть пропозиції. Голосуємо: 

За – 89 

Проти - 0 

За підсумками голосування робота оцінена як «задовільно» одноголосно. 

 

 

 

 

Директор КЗ «ВМ ПДЮ ім. Л. Ратушной»  Світлана Мусійчук 

Заступник директора з НВ та МР   Ніна Кузнецова 

Заступник директора з ВР     Наталія Підлісна  


