
Звіт про роботу КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання «Юність Буковини»» у 2020 році  

 

Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання «Юність Буковини»» є координаційним центром з освітньої, 

інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи художньо-естетичного 

напряму в області. 

Художньо-естетичне виховання є одним із традиційних напрямів 

позашкільної освіти, що передбачає послідовну освітню діяльність, спрямовану 

на формування у дітей естетичного ставлення до життя, сприймання й 

розуміння прекрасного в мистецтві, природі, взаєминах людей, розвиток 

художніх потреб і здатності до творчості. 

Актуальність роботи Центру за цим напрямом зумовлена попитом на 

естетичне виховання підростаючого покоління, розвитком у дітей і підлітків 

художньо-естетичного смаку, формуванням в них профільної творчої 

компетентності (образотворчої, вокальної, хореографічної, театральної тощо), 

яка може вплинути на вибір майбутньої професії.  

В основі системи забезпечення якості роботи закладу лежить партнерська 

співпраця всіх зацікавлених осіб: директора, методичного корпусу, керівників 

гуртків, адміністративно-господарського персоналу, батьків, вихованців, 

представників місцевої громади, а також закладів позашкільної освіти області.  

Діяльність Центру є конкретною взаємозалежною програмою дій 

педагогічного колективу, спрямованою на реалізацію освітньої програми 

закладу освіти, Статуту, провідною ідеєю яких є забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти кожної дитини, сприяння фізичному, духовному, творчому 

розвитку вихованців. 

   

Головними орієнтирами роботи закладу у 2020 році були: створення 

позитивного іміджу закладу освіти, культивування креативної технології 

управління закладом освіти, стрижнем якої є використання творчого потенціалу 

кожного, демократичний підхід до вироблення управлінського рішення, 

підтримка та стимулювання процесу генерування ідей. Створення 

інформаційного поля для учасників освітнього процесу на основі впровадження 

цифрових технологій в освіті; впровадження новітніх освітніх технологій, 

підвищення компетентності фахівців методичної служби та професійної 

майстерності педагогів, надання своєчасної допомоги в програмному 

забезпеченні освітнього процесу;  забезпечення якісного освітнього процесу в 

умовах реформування та децентралізації, робота над  створенням безпечних, 

комфортних умов для вихованців та працівників в умовах пандемії.  

 

 

 



 

Освітня робота 

Освітній процес у Чернівецькому обласному центрі естетичного 

виховання «Юність Буковини» є диференційованим, навчальна робота 

будується структурно за трьома рівнями (початковий, основний, вищий), що 

сприяє можливості дати дітям та молоді знання та вміння від інформаційно-

пізнавального рівня до допрофесійної підготовки.  

ЧОЦЕВ «Юність Буковини» організовує свою роботу за принципами  

добровільності, вільного вибору дітьми видів діяльності, диференціації змісту і 

форм освіти.       

Структура Центру відображає мету, завдання і функції на певний час. 

Основою структури є первинний колектив (творче об'єднання, студія, гурток, 

група), що утворюється за таких умов: 

• соціального замовлення батьків і дітей; 

• наявності педагогів і навчальних програм; 

• матеріально-технічної бази і фінансування. 

     Освітній процес в ЧОЦЕВ «Юність Буковини» здійснюється за п'ятьма 

художньо-естетичними напрямами: хореографічний (класичний, народний, 

сучасний, бально-спортивний танці), вокально-хоровий (народної, естрадної, 

патріотичної пісні, академічного співу),  театральний (гурток художньо-

сценічного слова, гурток англійської мови), образотворче та декоративно-

ужиткове мистецтво. А також працюють творче об’єднання раннього розвитку 

дитини «Малюк» та Творче об’єднання мистецтв. 

У Центрі станом 1 грудня 2020 року  діє 75 груп  художньо-естетичного 

напряму, у яких займаються 1364 вихованці.  Всі гуртки працюють згідно з 

освітньою програмою, робочими навчальними планами на 2019/2020 та 

2020/2021 навчальні роки, за програмами затвердженими Міністерством освіти і 

науки України та 10 авторськими навчальними програмами, затвердженими 

наказом Департаменту освіти і науки у 2019 році. Заняття відбуваються згідно 

затвердженого розкладу.  

Систематичний моніторинг освітнього процесу в ЧОЦЕВ «Юність 

Буковини» визначає перспективи розвитку закладу, завдяки чому розпочинають 

роботу нові гуртки. У 2020 році розпочав роботу вокальний гурток «Модерн» 

(керівник Данилюк  В.М.), відкрито нову групу  початкового рівня І року 

навчання в гуртку класичного танцю «Сузір`я» (керівник Рахмістрюк Я.І.) та 

хореографічний гурток «Кредо» (керівник Калинюк М.І.). Відкрито  групу 

початкового рівня гуртка художньо-сценічного слова «Паросток» (керівник 

Назаришина А.Р.) . З 19 жовтня 2020 року в гуртку образотворчого мистецтва 

«Світ фантазій» продовжила працювати група для дітей школи-інтернату № 2. 

З 1 жовтня 2020 року у зв’язку із звільненням керівника гуртка-сумісника  

Білівської М.А. припинив  свою роботу вокальний гурток «Джем».   



Діяльність Чернівецького обласного центру естетичного виховання 

"Юність Буковини" забезпечують  74 працівники. З них спеціалістів - 12%, 

обслуговуючий персонал - 31% та 57% педагогічних працівників, з них 18% 

методистів та 39% керівників гуртків. Серед педпрацівників 6 працюють за 

сумісництвом.   

           Відповідно до вимог часу педпрацівники мають вищу освіту, крім двох. 

В цьому році 4 педагоги успішно атестувались на відповідність займаній 

посаді, 2 – підтвердили відповідність раніше присвоєному званню «керівник 

гуртка-методист», 1 педагог підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії».            

П’ять педагогів носять педагогічне звання «Керівник гуртка-методист», 

сім педагогів – удостоєні нагрудного знаку «Відмінник освіти України», три 

працівники  – лауреати обласної премії імені Омеляна Поповича та один  

«Заслужений працівник освіти України». У цьому році звання «Відмінник 

освіти України» отримала Любко Т.Г. та Почесною грамотою Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації нагороджена Боднарюк Н.В. 

 Серед гуртків 5 носять почесне звання «Народний художній колектив» та 

3 – «Зразковий художній колектив».  

У закладі створена така модель людських відносин, атмосфера духовності, 

поваги, толерантності, де із задоволенням займаються вокалом, хореографією, 

образотворчим та театральним мистецтвом діти з особливими освітніми 

потребами. Вони мають можливість відвідувати колективні заняття, або ж 

таким вихованцям надані години індивідуальної роботи: 1 година - 

хореографічний гурток та 3 години – вокальний гурток. Для них напрацьовано 

індивідуальні навчальні програми: «Ритміка для дітей з обмеженими 

можливостями». Програми розраховані на 1 рік навчання. Метою програм є: 

виправлення фізичних вад, моторно-рухового апарату, поліпшення координації, 

а основне – сприяння соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.   

 

Соціальний паспорт закладу свідчить, що на даний час в КЗ ЧОЦЕВ 

«Юність Буковини» займаються: діти напівсироти (6), діти з дитячих будинків 

сімейного типу (3), діти з особливими потребами (6), діти з багатодітних сімей 

(65), внутрішньо переміщені (4), діти учасників ООС (29), діти загиблих 

учасників ООС (1). 

 

           У звітному році в КЗ Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання «Юність Буковини»  найбільша кількість вихованців займаються в 10 

гуртках (29 групах) хореографічного жанру (681вихованець).  Слід зазначити, 

що в порівнянні з минулим роком кількість гуртківців зменшилась несуттєво 

2019 рік - 31 група (804 вихованці). 2018 -  35 груп (792 вихованців). 

 13 груп в гуртках образотворчого мистецтва охопили навчанням  232 

вихованців. Упродовж трьох років контингент повністю зберігся. 



4 гуртки  вокального  жанру, де займається  206 вихованців: 7 вокальних 

ансамблів; 83 вихованці відвідували індивідуальні заняття. Охопленість 

індивідуальною роботою складає 45% від загальної кількості дітей. Охопленість  

дітей за рівнями навчання: початковий – 10%, основний – 60 %, вищий – 30%. 

Розподіл годин становить: 70% - індивідуальні заняття, 30% - групові заняття. 

У 2019р  в 14 групах вокального жанру займалося  224 вихованців 

9 груп театрального жанру охоплюють навчанням 150 вихованців. 

У творчому об’єднанні раннього розвитку дитини «Малюк» у 8 групах 

навчанням охоплено 80 вихованців. З дітьми дошкільного віку  у 2020 році 

працювало 7 педагогів, які здійснювали освітній процес за комплексною 

навчальною програмою  для творчого  об’єднання раннього розвитку  дитини 

„Малюк”. Діти відвідують такі гуртки: «Веселий букварик», «Художнє слово», 

«Мовограйлик»,  «Світ навколо тебе» , «Чомусик», «Англійська мова», «Логічні 

ігри», «Пізнайко», «Ритміка», «Музика», «Рухливі ігри», «Умілі ручки», «Веселі 

пальчики», «Основи здоров’я». Рівень навчальних знань вихованців  достатній. 

У вихованців розвинулися такі якості, як самостійність, спостережливість, 

наполегливість, витримка, сміливість, рішучість, взаємодопомога. Навчання у 

ТОРРД «Малюк» формує певне ставлення  до навколишнього світу, розширює  

коло  інтересів, розвиває пізнавальну та розумову активність, творчу  

мовленнєву діяльність дітей, музичні здібності, логічне мислення, творчу уяву, 

естетичні відчуття. 

 З метою залучення вихованців закладів позашкільної освіти до 

розвивального навчання, створення оптимальних умов для всебічного розвитку 

особистості методистом Дирдою О.Т. здійснювався  організаційно-методичний 

супровід роботи Творчого об’єднання мистецтв. Навчання у ТОМ відбувається 

за навчальною  програмою з позашкільної освіти художньо-естетичного 

напряму «Скарбниця знань», схваленою науково-методичною радою ІППОЧО в 

2019 році. У 2020 році займалось 28 вихованців з Заставнівського, Хотинського 

районів та м. Чернівці. Відбулося три навчальних сесії, дві з яких  у форматі 

online. Оnline-сесії відбулися з використанням інтернет-платформи Google Meet.  

Окрім online-занять слухачам ТОМ запропоновано пізнавальний розвиваючий 

контент, висвітлений на блозі ТеатрЮнабук.      

Заняття проводяться в навчальних аудиторіях, які відповідають вимогам 

освітнього процесу  та санітарно-гігієнічним нормам. 

В гуртках на належному рівні ведеться викладання та засвоєння 

програмового матеріалу. Педагоги проводять заняття згідно методики, 

дотримуються календарно-тематичного планування, наповнюваність груп 

відповідає нормам. Керівники добре володіють знаннями з педагогіки, вікової 

психології, фізіології, сучасними методиками проведення занять художньо-

естетичного напряму. 



           Спілкування керівників з дітьми толерантне та доброзичливе. Під час 

занять панує атмосфера творчості, використовуються різноманітні форми і 

методи (бесіда, лекція, дискусія, демонстрація наочного приладдя; проводяться 

майстер-класи з поясненням і демонстрацією прийомів і способів виконання 

практичних дій чи застосування інструментів). Дидактичні та інтелектуальні 

ігри, створення проблемних ситуацій, дослідницькі, творчі, рольові, 

інформаційні проєкти спонукають вихованців до самостійної роботи, 

розвивають їх інтелектуальний потенціал, професійну орієнтацію,  формують 

світоглядні позиції. Навчання відбувається за постійної активної взаємодії, 

діалогу, співпраці всіх учасників освітнього процесу.  

           Доцільно зазначити, що в усіх гуртках проводяться бесіди з історії та 

теорії мистецтва, відзначається значний  ріст теоретичних знань гуртківців, 

технічність, витривалість, сценічна культура та емоційність виконання.  

Під час організації освітнього процесу увага приділяється розвитку 

вікових, психологічних, індивідуальних особливостей гуртківців, збагаченню 

уяви, мислення, пам’яті, комунікативних навичок, інтелекту, формуванню 

системи моральних цінностей, художніх смаків, емоційної сфери і культури 

почуттів. Навчання спрямоване не тільки на засвоєння знань, а й на 

актуалізацію творчого потенціалу дитини, її досвіду та життєвих 

компетентностей. Особливого значення цьогоріч набули питання обізнаності 

вихованців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та 

медіакомпетентностей, формування у вихованців наукового світогляду, 

вироблення вмінь і навичок самоосвіти та самоконтролю.  

             У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції та запровадженням 

карантинних обмежень, звітний 2020 рік був особливим в плані надання 

освітніх послуг в закладах позашкільної освіти.  Впродовж календарного року 

вихованці гуртків КЗ ЧОЦЕВ «Юність Буковини» займались за двома формами 

навчання: очній та дистанційній, а саме: з 01.01.2020 р. по 21.03.2020 – очне 

навчання; з 23.03.2020 по 29.05.2020 – дистанційне навчання; з 01.09.2020 по 

18.09.2020 – дистанційне навчання; з 21.09.2020 по 17.10.2020 – очне навчання; 

з 19.10 по 31.12.2020 – дистанційне навчання.  

          В цілому, усі керівники гуртків зуміли знайти та розкрити оптимальне 

співвідношення традиційних та інноваційних форм і методів роботи, що дає 

найвищі результати в оцінці якості знань гуртківців. 

           Під час очної форми навчання гуртки відвідували 75% від загальної 

кількості вихованців. Основною причиною зменшення кількості  гуртківців на 

заняттях є принцип позмінного навчання у закладах загальної середньої освіти 

(певна кількість вихованців навчалася у другу зміну в школах). 

 При проведенні  занять в очній формі навчання керівники гуртків 

образотворчого мистецтва головне завдання ставили у наданні вихованцям 

базових знань, закріпленні, збагаченні та поглибленні уже набутих у процесі 



навчання, на вмінні застосовувати  їх в самостійній роботі. Для цього наші 

педагоги дуже ретельно готувались до проведення занять - обирали заняття 

цікаві як за змістом так і за  формою, використовували сучасні форми та методи 

їх проведення:  широко використовували технологію  інтерактивного навчання, 

де вихованці вчаться працювати у групах, аргументувати свою точку зору; 

технологію проблемного навчання -  коли вчаться знаходити рішення проблеми; 

проектні технології - де кожний вихованець має можливість пропонувати своє 

бачення виконання практичного завдання та презентувати особисті творчі 

проекти. В ході засвоєння нового матеріалу використовувався рефлексивно-

оціночний  метод, який складається з взаємоконтролю та самоконтролю;  участі 

вихованців у виправленні помилок; прийомі зворотного зв’язку (визначення 

рівня розуміння матеріалу, зацікавленості, настрою, емоційного стану тощо). Як 

допоміжні засоби впливу на результативність занять використовувались 

різноманітні інструменти та обладнання; робота з картками, демонстрація 

репродукцій, таблиць, ілюстративних посібників. 

Керівники  вокальних гуртків під час очного навчання приділяли 

особливу увагу роботі з ансамблями та малими формами ансамблевого співу 

(дуети, тріо), працювали над розвитком гармонічного слуху, багатоголоссям, 

вдосконаленням вокальних навиків, подачею звуку, звуковидобуванням, 

звуковеденням. Акомпаніатор підбирала навчально-тренувальний матеріал: 

вправи, вокалізи, для оволодіння основами  вокалізації та розвитку 

гармонічного слуху. На заняттях з вихованцями відпрацьовували музично-

виконавські навики на спів в позиції,  допомагали  сформувати  індивідуальну 

манеру виконання, розвивали вміння і навики згладжування регістрів, 

знайомили з різними стилями і напрямами сучасного вокального мистецтва.  

Упродовж очного навчання у гуртках театрального жанру освітня 

діяльність відбувалася згідно календарно-тематичного планування за 

затвердженим офлайн-розкладом. Освiтнiй процес  забезпечувався з 

максимальним наповненням занять практичними вправами, технiками, 

завданнями, якi потребують активної взаємодiї усiх  вихованцiв: робота над 

груповими етюдами, створення колективних творчих проєктів, тематичних 

презентацій; створення та робота над масовими художнiми номерами, 

здiйснення коригуючого навчання за пiдсумками дистанційного. Педагоги 

успішно впроваджували інноваційні методи навчання. Освітня  діяльність у 

гуртках здійснювалася з активним впровадженням методів колективної 

взаємодії: брейнштормінг, печа-куча, метод колективної  творчої  дослідницької 

діяльності.  

У гуртках хореографічного жанру організація освітнього процесу 

відбувалась з урахуванням сучасних вимог ведення гурткової роботи, 

застосовувались сучасні програмно-методичні матеріали, педагоги творчо 

підходили до реалізації освітнього процесу. Під час очного навчання керівники 

приділяли більше уваги:  масовим постановкам,  відпрацювання синхронного 



виконання, роботі  в парі, вправам по діагоналі, великим стрибкам на середині 

залу, розучуванню складних акробатичних рухів, відпрацювання екзерсису біля 

опори, розучування великих поз та рухів з великою амплітудою.   

           

         Перехід на дистанційну форму навчання не був надто складним, ні для 

керівників гуртків, ні для вихованців, адже заняття проводились за уже 

затвердженим розкладом, при виборі онлайн платформи, педагоги керувались 

можливостями своїх вихованців, а період роботи з серпня по вересень було 

використано для запису відео майстер-класів базових тем для вихованців 

початкового рівня навчання, було проведено ревізію навчальних програм з 

метою оптимізації навчального процесу на дистанційній формі. 

Важливою ділянкою роботи була самоосвіта – робота з літературою, 

інтернет-сайтами, перегляд вебінарів, участь в інтернет-конференціях, 

семінарах тощо. Також систематично опрацьовувались нормативно-правові 

документи МОН України та ДОН Чернівецької області. 

          Щоб здобути досвід дистанційної роботи керівники гуртків брали 

участь в освітніх платформах, вебінарах та семінарах: онлайн платформі 

«Всеосвіта» (https://vseosvita.ua); вебінарі «Практичні поради щодо організації 

дистанційного навчання під час карантину»; лекції «Інклюзивне навчання в 

закладах позашкільної освіти».  Важливим результатом дистанційної роботи у 

звітному періоді була участь керівників гуртків у спільному Всеукраїнському 

проекті «Заклади позашкільної освіти. Дистанційна робота». Кожен керівник 

пройшов обов’язкову реєстрацію на платформі Міністерства освіти і науки 

України та поділився своїми педагогічними напрацюваннями.  

За результатами участі у проєкті Сертифікат отримали керівники гуртків 

ЧОЦЕВ «Юність Буковини»: Світлана Літовська, керівник народного 

художнього колективу вокальної студії «Мрія»; Ірина Кабачій, керівник  

вокального гуртка української патріотичної пісні; Вікторія Савчук, керівник 

гуртка «Палітра»; Олена Мажуровська, керівник гуртка «Світ фантазій». 

Маріанна Калинюк, керівник хореографічного гуртка «Кредо»; Наталія 

Боднарюк, керівник зразкового художнього колективу гуртка художньо-

сценічного слова «Паросток»; Аліна Назаришина, керівник гуртка англійської 

мови; керівник гуртка класичного танцю «Сузір’я» Яна Рахмістрюк; керівник 

зразкового художнього колективу  гуртка бально-спортивного танцю 

«Молодість» Ірина Ковальська та керівник народного художнього колективу 

хореографічного гуртка «Україночка» Яніна Олійник. Ірина Кабачій  та 

Світлана Літовська  взяли участь в методологічному семінарі з позашкільної 

освіти «Дистанційна робота закладів позашкільної освіти»,  яку організували 

МАПО та педагогічний університет ім.Драгоманова. Керiвник гуртка «English 

Adventure» Аліна Назаришина є сертифiкованим учасником проєктiв (8 

сертифiкатiв) на таких освiтнiх платформах: «Всеосвiта», EdEra, «На Урок», 



«Освiторiя», Prometheus. Крім цього, для поповнення блогів опрацьовували 

допоміжну літературу та інтернет-джерела. 

Педагоги якiсно та змiстовно знайомлять вiдвiдувачiв своїх блогів з 

особистими напрацюваннями, досягненнями та  фаховими новинами. 

Дистанційне навчання сприяло публічності освітнього процесу, 

вихованню самодисципліни, зацікавленості батьків змістом занять, 

усвідомлення і дітьми і батьками  вартості живого спілкування з педагогом та 

однолітками.    
          Керівники  гуртків  працювали відповідно  до навчальних програм гуртка, 

календарно-тематичного планування і у  відповідності до  Індивідуальних 

планів на період карантину.   

У плані було передбачено різні напрями дистанційної роботи: онлайн-

наради, аудіо- та відеоконсультації з адміністрацією, заввідділами та 

методистами Центру. Наради проводились з метою обговорення пропозицій 

та зауважень щодо дистанційної роботи, планування завдань та підведення 

підсумків їх виконання. З керівниками гуртків за жанрами проводилась 

консультацiйна, корекцiйна робота для забезпечення якостi та 

результативностi дистанцiйних занять у гуртках; здiйснювався контроль 

щодо вiдповiдностi тем занять календарно-тематичному плануванню; 

монiторинг блогiв керiвникiв щодо ïхнього якiсного наповнення. 

З метою методичної підтримки керівників гуртків при організації і 

проведенні дистанційного навчання було створено  блоги за жанрами. Також 

для висвітлення методичної роботи було створено індивідуальні блоги 

методистів: 

- блог «Вокальне мистецтво» (http://junistvokal.blogspot.com); 

- «ТВОРЧІблог» (https://junistdecor.blogspot.com); 

- блог "ТеатрЮнаБук" https://juniteatr.blogspot.com; 

- блог «Хореографічне мистецтво» (junisthoreograf@blogspot.com);   

- «Блог А.Александровської» (https://annaaleksandrovska.blogspot.com); 

- «Блог Алли Слободян» (https://allaslobodian.blogspot.com). 

Публікації в блогах дають можливість кожному керівнику побачити 

роботу своїх вихованців, отримати цікаву інформацію з окремо взятої теми, а 

також, що дуже суттєво - мати зворотній зв'язок з вихованцями: виставляти 

фото та відео виконаних завдань, моніторити кількість дітей, що беруть 

участь у дистанційному навчанні, спостерігати їх активність відвідування 

блогу, аналізувати технічний та естетичний рівень виконаних робіт. Окрiм 

фахових напрацювань, блог поповнювався iншим цiкавим та корисним 

матерiалом. 

        Підтвердженням дистанційної роботи керівників гуртків в умовах навчання 

під час карантину є дописи, публікації, пости в соціальних мережах 

з результатами роботи дітей (малюнки, тести, власноруч виконані роботи 

з декоративно-прикладного мистецтва, відео, селфі тощо), а також публікації 
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на освітніх платформах розробок занять, майстер-класів, сценаріїв, відео занять. 

Роботу кожного керівника можна побачити на сайті «Юності Буковини» у 

розділі «В».   

Також на дистанційному навчанні відбулося ущільнення календарно-

тематичних планів за рахунок годин в групах,  які передбачають повторення 

тем, постановку нових номерів, підготовку до участі у конкурсах.  

За звітний період методистом Вовк Н.М. на блог «Вокальне мистецтво» 

було підготовлено  методичні розробки: «Як займатися вокалом самостійно», 

«Музика і здоров’я», «Методика  викладання академічного вокалу». Є 

посилання на матеріали українського інтернет-журналу «Музика», 

підготовленні для публікації на блозі методичні матеріали «Мистецтво 

співу», «Сучасні вокальні техніки», «Відеоказки  про засоби музичної 

виразності», а також матеріали до методоб’єднання.  

Методистом Александровською Г.Г. систематично висвітлювались 

здобутки дистанційного навчання гуртків образотворчого мистецтва на 

спільному блозі «ТВОРЧІблог». Було здійснено 26 публікацій: «Онлайн-

челендж гуртка «Палітра»; «Я зміг, а ти зможеш?», «Вітаємо гурток «Юний 

дизайнер», «Продовження онлайн челенджу», «Дистанційна робота в гуртку 

«Світ фантазій»», «Заняття ліпкою в гуртку «Світ фантазій»», «Щоденник 

челенджа в гуртку «Палітра»», «Заняття в НХК «Юний дизайнер» з 

художнього розпису тарілок», «Світ фантазій» поповнив галерею робіт до 

свята  Великодня», «Юний дизайнер» презентує розпис на тарілках», 

«Моніторимо роботу за тиждень», «Челендж продовжує звітувати», 

«Готуємось до Великодня», Майстер-клас керівника гуртка «Палітра» Савчук 

В.В. - «Великодній кролик і його друзі», Майстер-клас керівника НХК гуртка 

«Юний дизайнер» Руснак А.Л. - «Пасхальна листівка», Майстер-клас 

керівника гуртка «Світ фантазій» Мажуровської О.В. - «Декорування 

великоднього яйця крупами», «Свято з пластиліну»,  «Великодня композиція 

з використанням образу писанки», «Юний дизайнер» презентує Великодні 

листівки (макет, друк), «Новий творчий проєкт «Юного дизайнера»», 

«Великодній калейдоскоп від «Світу фантазій»», «Зі святом Великодня!», 

«Підтримуємо наших лікарів», «Нестандартне заняття в гуртку «Палітра»», 

«Фантазії з солоного тіста». Методичний матеріал «Досвід роботи керівника 

НХК «Юний дизайнер» з креативного виховання молоді» - опубліковано на 

блозі https://annaaleksandrovsjka.blogspot.com/.    

У вокальних гуртках дистанційним навчанням  було охоплено 90%  

вихованців  початкового, основного та вищого рівнів навчання. 

Керівники вокальних гуртків працювали відповідно до навчальної 

програми гуртка, календарно-тематичного планування, а також у  відповідності 

до  Індивідуального плану на період карантину.   

https://annaaleksandrovsjka.blogspot.com/


Під час дистанційного навчання основний акцент поставлено на  

індивідуальній роботі з дітьми та на акапельному співі. У календарно-

тематичному плануванні окремі теми об’єднувалися, ущільнювалися.  

Керівники рекомендували на самостійне опрацювання слухання творів 

тих виконавців, які  взято в репертуар вихованця. 

Керівники стимулювали вихованців до самоконтролю за якістю звуку, 

удосконалювали вміння і навики координації між слухом і голосом, 

інтонаційної точності звучання, розвивали вміння правильно користуватися 

глибиною дихання для відтворення сили голосу та тембральної окраски.  

Навчання  дистанційно здійснювалося на таких  платформах та каналах: 

Zoom, Meet, Viber, Instagram, Youtube, Facebook. Творчі досягнення вихованців  

презентувалися в фейсбуці.  На Youtube каналі ДОН презентовано заняття: 

керівника гуртка «Жайвір» Ірини Куліковська - «Типи дихання. Діафрагмове   

та нижньореберне дихання в процесі співу»  з вихованцями вищого рівня 

навчання, керівника гуртка «Колорит» Ірини Кабачій - «Підготовка голосового 

апарату до співу. Використання штрихів»  та «Дихальна гімнастика за 

методикою  педагога О.Стрельникової»  з вихованцями основного рівня 

навчання, керівника вокальної студії «Мрія»   Світлани Літовської – 

«Звуковедення та звуковидобування під час співу» з вихованцями основного 

рівня навчання. Керівники гуртків  виставляли також інформаційні матеріали 

для батьків та дітей, методичні рекомендації.                                     

          Народний художній колектив вокальна студія «Мрія» (керівник 

Заслужений працівник  освіти С.Літовська). Навантаження керівника складало 

24 год. тижневих (8 год. ансамблевої роботи та 16 год. індивідуальних занять). 

Керівником вокальної студії «Мрія» за період дистанційного  навчання в І 

півріччі 2020-2021 начального року опрацьовано з вихованцями 28 тем та 

висвітлено на інтернет ресурсах 106 занять. Під час дистанційної роботи 

керівник стимулювала вихованців до самоконтролю над якістю звуку, аналізу 

помилок при виконанні пісні. Вокальне виховання базувалося  на  розучуванні 

та виконанні  творів а капелла, що сприяло самостійному слуховому аналізу 

власної чистоти  інтонування.  Проте, готуючи  теоретичний матеріал,  

керівнику слід доповнювати його  відеоматеріалами з інтернет ресурсів,  

урізноманітнювати розспівки відповідно до  віку дітей, індивідуальні заняття та 

відео формувати відповідно рівнів навчання.  На блозі  чітко прописувати рівень 

навчання ансамблю чи індивідуальних занять. 

Вокальний гурток української патріотичної пісні «Колорит» - (керівник  І.   

Кабачій). Тижневе навантаження  керівника  складає 18 год. (6 год. ансамблевої 

роботи, та 12 год. індивідуальних занять).Особлива увага приділена керівником  

ансамблевим заняттям, де в програмі Zoom займалися 95%  учасників 

ансамблю, розучувались нові твори. За період дистанційного  навчання  в І 

півріччі 2020-2021 н.р. опрацьовано з вихованцями 26 тем  згідно календарно-

тематичного планування, висвітлено на інтернет ресурсах  72 заняття. Керівник 



чітко систематизує викладений теоретичний матеріал, дотримується 

послідовності  етапів заняття: вступна бесіда, розспівки, слухання твору та його 

розучування. Згідно розкладу висвітлена робота ансамблів основного рівня 

навчання та індивідуальні заняття. Керівник  вміло  використовує 

інтернетресурси для  глибшого висвітлення теми занять. Окремі теми по 

формуванню слухацької культури висвітлюються шляхом опрацювання  

відеоматеріалів з Youtube  каналу для  додаткового  ознайомлення вихованців з 

матеріалами.  Проте, слід приділяти більше уваги індивідуальним заняттям та 

зворотньому зв’язку з вихованцями. Формувати та висвітлювати на блозі  

індивідуальні заняття за рівнями навчання.  Продумати  та вдосконалити 

навчально-тренувальний матеріал для вихованців  вищого рівня навчання. 

Заохочувати  вихованців до участі  у вокальних онлайн-конкурсах  та  

виставляти досягнення  дітей  на блозі  та інших інтернет ресурсах. 

            Гурток академічного співу «Жайвір» (керівник - Заслужена артистка 

України, викладач кафедри музики ЧНУ ім. Ю.Федьковича -  

І.Куликівська).Тижневе навантаження  керівника  складає 9 год. індивідуальних 

занять). До дистанційного навчання залучено  95%  вихованців від загальної 

кількості дітей. За період дистанційного  навчання   в І півріччі 2020-2021 

навчальному році опрацьовано з вихованцями 14 тем, висвітлено на  інтернет 

ресурсах 14 занять. Керівник системно проводила індивідуальну дистанційну 

роботу з вихованцями вищого рівня навчання,  висвітлюючи всі теми на блозі.  

Теоретичний матеріал готувала відповідно до календарно-тематичного 

планування. Керівник стимулювала вихованців  власним  високим рівнем 

вокальної майстерності. Вокальне виховання проводила шляхом вивчення   

кращих творів  класичної музики. З метою вдосконалення освітнього процесу, 

активізувати зворотній зв’язок всіх вихованців гуртка, використовувати 

інтернетресурси для  глибшого висвітлення тем занять,  рекомендувати для 

слухання твори класичної музики та  кращі вокальні шлягери  за участю  

світових зірок, урізноманітнити  репертуар вихованців кращими зразками 

оперного співу. 

           Вокальний гурток «Джем» (керівник Марія Білівська-Гошовська). 

Тижневе навантаження  керівника  складає 9 год. (4 год. ансамблевої роботи, та 

5 год. індивідуальних занять). В гуртку всього займається 18 вихованців. 18 

вихованці є учасниками  2  ансамблів  початкового -8 вихованців  та  1 року 

основного рівня навчання -10 вихованців. Із них  8 вихованців відвідують 

індивідуальні заняття. Дистанційним навчанням охоплено 14 вихованців, що 

складає 85 % від загальної кількості дітей. У групі початкового рівня  навчання: 

з 8 вихованців - 5 займалось дистанційно; 1 року  основного рівня навчання з 10 

вихованців – 7 займались дистанційно. За період дистанційного навчання в І 

півріччі 2020-2021 навчальному році опрацьовано 10 тем,   висвітлено в 

соціальних  мережах 14 занять.  



Вокальний гурток «Модерн» (керівник Валентина Данилюк) Тижневе 

навантаження  керівника  складає 12 год. (4 год. ансамблевої роботи, та 8 год. 

індивідуальних занять). Гурток проіснував 1 місяць. 

Новий формат навчання вимагає нових iнiцiатив вiд педагога. Тож 

керівники гуртків театрального жанру Н.Боднарюк та А.Назаришина 

організували активну роботу з вихованцями, створивши навчальні робочі групи 

через онлайн-зустрічі, електронну пошту, соціальні спільноти Viber, Telegram-

канал, Facebook, онлайн-платформу Zoom, вiртуальний клас ClassDojo, 

вiдеохостинг YouTube, блоги тощо. Заняття у гуртках керiвники адаптували до 

умов карантину, пропонуючи вихованцям мультимедійні презентаційні 

меседжі, майстер-класи, перегляди пізнавальних фільмів, здійснення спільної 

проєктної діяльності.  

    Слiд зазначити, що всi заняття у гуртках вiдбулися згiдно розкладу та 

календарно-тематичного планування з повним засвоєнням тем навчальноï 

програми. У гуртку "Паросток" не проведено 2 заняття у зв'язку з вiдпусткою 

керiвника (березень), у гуртку "English Adventure" - 10 занять та вiдповiдно 8 у 

гуртку акторськоï майстерностi у зв'язку з участю керiвника гуртка у навчальнiй 

сесiï (вересень). Всього у гуртках театрального жанру упродовж року не 

проведено 20 занять, проте навчальний матерiал опрацьовано повнiстю шляхом 

об’єднання та ущiльнення навчальних тем.  

Упродовж дистанцiйного навчання керiвники гурткiв театрального жанру 

Наталiя Боднарюк та Алiна Назаришина здійснювали дистанційні комунікації з 

вихованцями всіх вікових категорій, впроваджуючи новi методи, прийоми, 

технологiï. Так, у ЗХК гуртку "Паросток" керiвник активно впроваджувала у 

практику однин з передових освiтнiх методiв - перевернуте навчання. Цей метод 

сприяє розвитку навичок самостiйного дослiдження у вихованцiв, пiдвищує 

мотивацiю в умовах дистанцiйного навчання, вiдповiдальнiсть. Серед нових 

методiв та прийомiв, якi використовувалися педагогами у 2020 роцi: BYOD 

(вring your own devices - вiзьми з собою свiй девайс), метод бриколажу, 

брейнрайтинг, метод проєктiв тощо.  

Керівники хореографічних гуртків для дистанційної роботи  

використовували інтернет-ресурси: Facebook, Blogger, Viber, Instagram, Zооm. 

Педагогами  були створені персональні блоги для висвітлення навчального 

матеріалу,  фото та відео звітів вихованців, публікацій керівника на  спільний 

блог «Хореографічне мистецтво». Організація освітнього процесу відбувалась з 

урахуванням сучасних вимог ведення гурткової роботи, застосовувались сучасні 

програмно-методичні матеріали, педагоги творчо підходили до роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю. В роботі з гуртківцями використовувались 

інноваційні методики, опрацьовувались та адаптувались згідно вікових та 

фізичних особливостей  вихованців. 

Керівником гуртка  Яна Рахмістрюк під час карантину було впроваджено  

такий шлях реалізації дистанційного навчання: 



1. Наповнення блогу (https://constellationub.blogspot.com/) та розміщення 

відео – заняття, навчальних матеріалів та ін. 

2. Використання інформаційної групи на базі додатку «Viber» для перевірки 

досягнень вихованців та індивідуальних консультацій. 

3. Проведення занять в режимі онлайн на платформі Zoom. 

Завдання та відео-заняття надавались систематично, загальна кількість 

відео матеріалів складає – 59 відео (з них: 24  на платформі YouTube (власний 

канал 16 відео, канал «Юність Буковини» 6 відео, канал «Департамент Освіти і 

Науки» 3 відео), 29 на платформі Blogger, 6 на платформі Zoom) інформація 

відповідала віковим особливостям вихованців та календарно-тематичному 

плануванню. 

Керівник Галина Пупченко дистанційні заняття здійснювала за 

допомогою платформи ZOOM. Теми занять відповідали календарно-

тематичному  плануванню.  На стіні власного блогу виставляється відео 

матеріал по темі заняття, звіт про проведене заняття, додаткові  відео та 

теоретичні матеріали.  Ведеться активна робота на платформах Viber ,Telegram, 

Instagram, You Tube. В роботі з гуртківцями використовує сучасні інноваційні 

методики, опрацьовує та адаптує згідно вікових особливостей  вихованців. За 

період дистанційного навчання висвітлена 81 тема.  

Керівник Віра В`юга зв’язок з гуртківцями та батьками здійснює через чат 

у Viber. Там керівник спілкується з вихованцями. Дистанційних занять на блозі 

керівника 32 публікації, з них 30 відео та 2  теоретичних.  

         Катерина Русецька почала працювати з вихованцями з вересня 2020 року, 

після дострокового виходу з декретної відпустки. Дистанційне навчання 

відбувається на платформі ZOOM, де було проведено 26 дистанційних онлайн  

занять. Кількість відео занять станом на 23.11.2020 в blogger  та youtube :26 

відео занять. Керівник систематично поповнює блог та проводить дистанційне 

заняття згідно календарно-тематичному плануванню. 

Керівник Вікторія Приходько заняття в гуртку «Артеміда» за 

дистанційний період проводилась на таких платформах: ZOOM, Viber, 

Instagram, Facebook та особистий блог керівника. Кількість опублікованих відео 

занять на YouTube каналі -3, на закритому YouTube каналі – 11. На платформі 

ZOOM проведено – 42 заняття. На стіні блогу опубліковано – 27 занять. Педагог 

повсякчас займається самоосвітою, використовує в своїй роботі з вихованцями 

інноваційні методики відомих світових та вітчизняних хореографів.  

Керівник Тетяна Любко проводить заняття згідно календарно- 

тематичного планування, за розкладом. Блог ведеться систематично. Педагог 

працює на платформах ZOOM, Viber ,Telegram.  Кількість занять у ZOOM:  у 

вересні - 24 заняття; в жовтні - 16; листопаді - 24; На   YouTube каналі  

виставила 1 відео на 8 хв.(розігрів на середині зали). На авторському блозі 

висвітлено 8 відео. Створене відео для вихованців початкового рівня навчання і 

https://constellationub.blogspot.com/


змонтовано (розігрів на середині залу, партерний тренаж, танцювальні 

комбінації). 

Яніною Олійник, керівником гуртка «Україночка» дистанційна робота 

проводилась з наданням систематичного навчального матеріалу через онлайн  

платформи: Blogger, Viber, Telegram, Zoom. На блозі керівника було 

опубліковано 44 публікації, 43 відео з онлайн заняттями. На платформі ZOOM 

проведено 57 занять в період з 4 вересня по 23 листопада. Опубліковано на 

YouTube каналі Департаменту освіти і науки облдержадміністрації - 3 відео, на 

YouTube каналі “Юності Буковини”- 5  

Керівник гуртків «Кредо» та «Пластика» Маріанна Калинюк 

систематично поповнює сторінки свого блогу дистанційними заняттями. З 

вихованцями гуртка «Кредо» керівник працює на платформі ZOOM, Viber, 

YouTube, Telegram. Для тих вихованців, які не вийшли на з`язок в ZOOMі з 

певних причин, керівник опубліковує  відео заняття у Viber та блозі. 

Опубліковані теми, відповідають каландарно-тематичому плануванню.На 

YouTube каналі Юності Буковини було розміщено 11 відео фрагментів 

дистанційного заняття. На сторінці Юна Бук - 4 публікації, на блозі - 25 відео.   

Ірина Ковальська, керівник гуртка «Молодість» здійснювала дистанційну 

роботу на період карантину на платформах Zoom, Viber та на персональному 

блозі керівника. Педагогом було опубліковано понад 50 відеозвітів 

дистанційного навчання вихованців гуртка «Молодість». 

          У індивідуальних планах керівників гуртків образотворчого мистецтва 

були передбачені різні форми дистанційної роботи: онлайн наради з 

керівниками  у вайбер-групі та в загальному чаті «Юності Буковини»; наради на 

MEET- та ZOOM- платформах; розміщення публікацій на сайті «Юності 

Буковини», у Facebook та Instagram ; робота на особистих блогах; самоосвіта – 

робота з літературою,  інтернет-сайтами, участь у вебінарах, семінарах тощо. 

          Для обміну цікавим досвідом дистанційної роботи керівників гуртків 

образотворчого мистецтва, їх діяльність систематично висвітлювалась на 

офіційному сайті «Юності Буковини» (https//junist.com.ua), на сторінці «Юність 

Буковини» у Facebook та Instagram. Так, на нашому сайті було висвітлено 20 

публікацій, у Facebook – 22,  серед яких: майстер-класи керівників гуртків; 

презентації нових творчих проєктів та важливі досягнення у дистанційному 

навчанні. Дистанційне навчання в гуртках образотворчого мистецтва 

проводилось за різними формами: кооперативною (у групах) та он-лайн 

навчання (з використанням платформи Google meet). Важливою формою 

дистанційної роботи керівників гуртків образотворчого мистецтва була робота з 

вихованцями та їх батьками у Viber-групах. Саме від  активності керівників, їх 

толерантності, професійності та ретельно підібраних творчих завдань залежала 

така важлива складова дистанційного навчання, як відсоток охоплення 

вихованців дистанційним навчанням в гуртку. Ця робота велась щоденно: 

визначались тематичні завдання, корегувались та публікувались матеріали для 



поповнення блогів. Збиралися фотоматеріали. На початку кожного тижня 

визначалися завдання, наприкінці – підводились підсумки їх виконання. Окремо 

планувались спільні для всіх теми, дати їх проведення.  

        Дистанційне навчання в онлайн форматі велось згідно затвердженого 

розкладу занять. Крім того, що онлайн навчання більш ефективне за рахунок 

того, що керівник має можливість не просто давати завдання, а створює 

відповідний емоційний настрій,  проводить консультацію одразу з декількома 

вихованцями, миттєво реагує на настрій та активність гуртківців, - це ще і дуже 

важлива форма спілкування, адже вихованці гуртка можуть вільно 

обмінюватись думками, бачити та чути один одного. З метою висвітлення  

гурткової роботи на дистанційній формі навчання кожним керівником було 

створено персональний блог: https://allarusnak.blogspot.com/;  

https:/elenamazh.blogspot.com; https://viktoriyasavchuk.blogspot.com/. Тут можна 

побачити і виконання навчальних планів, і активність вихованців, і 

результативність виконаних творчих робіт, і  досягнення у конкурсах, і участь у 

організаційно-масових та виховних заходах, і записи відео майстрів-класів.  У 

звітному році кожним керівником було здійснено більше 80 публікацій: Олена 

Мажуровська – 83, Алла Руснак – 81, Вікторія Савчук – 85. Як ми 

пересвідчились, ведення персонального блогу – це дієва форма дистанційного 

спілкування: за рахунок доступності та мобільності вона охоплює велику 

кількість підписників, має швидке реагування.  Регулярне додавання матеріалу 

– цікавого та доступного – забезпечує високу активність вихованців гуртків, 

стимулює їх бажання займатись гуртковою роботою на дистанційній формі 

навчання.   З метою анонсування цікавих ідей, творчих проектів та аналізу 

результатів діяльності кожного керівника було створено колективний блог 

напряму образотворче мистецтво - «ТВОРЧІблог» 

(https://junistdecor.blogspot.com).  Публікації в блозі дають можливість кожному 

керівнику мати доступ до результатів роботи гуртків образотворчого мистецтва 

в цілому, отримувати цікаву інформацію з окремо взятої теми, моніторити 

кількість дітей, що беруть участь у дистанційному навчанні, отримувати 

інформацію щодо запланованих конкурсів, виставок, виховних заходів та участі 

в них вихованців гуртків. За звітний період  було здійснено 70 публікацій. 

Також керівники гуртків образотворчого мистецтва активно користуються 

таким  ресурсом як YouTube канал, де на сторінці «Юність Буковини» 

виставляють відеозаписи цікавих занять та майстер-класів для більшої їх 

доступності у соціальних мережах. Так, керівник гуртка «Світ фантазій» Олена 

Мажуровська –  записала 15 майстер-класів, гуртка «Юний дизайнер» Алла 

Руснак  - 11 та гуртка «Палітра» Вікторія Савчук розмістила 9 відео-занять. 

         В цілому, у звітному році,  за підсумками очної та дистанційної форм 

навчання  в гуртках образотворчого мистецтва було виконано 100% навчальної 

програми. При технічній неможливості виконання деяких тем, вони 

замінювались на інші, доступні до виконання під час карантину.  

https://allarusnak.blogspot.com/
https://viktoriyasavchuk.blogspot.com/


        

Діяльність Центру спрямована на постійне зростання професійної 

майстерності педагогів та виконавської майстерності вихованців.  

Продовжується робота з впровадження в освітній процес закладу 

родинно-аматорського мистецтва. Батьки беруть активну участь у культурно-

мистецьких та виховних заходах. Цікавою формою роботи стало проведення 

майстер-класів батьками вихованців. 

 

Методична робота 

Належний рівень роботи гуртків забезпечується  професійним  

методичним супроводом, адже перед методичним корпусом закладу поставлені 

завдання: 

- удосконалення змісту, форм і методів навчання  і виховання;     

- забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження нових 

педагогічних технологій;  

- програмно-методичне забезпечення діяльності гуртків; 

- апробація та видання нових навчальних програм; 

- розвиток професійної компетентності педагогічних працівників; 

- інформаційне забезпечення  педагогів із проблем позашкільної освіти, 

  педагогіки, психології; 

- розробка та видання методичних матеріалів, рекомендацій, підготовка 

педагогів до  атестації. 

- організаційно-методичне забезпечення обласних та всеукраїнських фестивалів, 

конкурсів, виставок. 

Структуру методичної роботи у Центрі складають: педагогічні ради, 

методичні ради, методичні об’єднання керівників гуртків, Школа молодого 

педагога, семінари-практикуми, семінари-тренінги, курси підвищення 

кваліфікації керівників гуртків художньо-естетичного напряму.   

 Актуальною для сучасної освітньої галузі є проблема розвитку творчих 

якостей особистості, формування креативності, компетентності, 

конкурентноспроможності, виховання духовності, самореалізації і 

саморозвитку. Тому педагоги та адміністративний корпус Центру продовжували 

працювали над проблемою: «Пріоритетні напрями роботи в закладах 

позашкільної освіти в умовах реформування освітньої галузі». З метою 

ефективного вирішення цієї проблеми у Чернівецькому обласному центрі 

естетичного виховання «Юність Буковини» проведено: 4 педагогічні та 3 

методичні ради, 16 методичних об’єднань за жанрами, 48  тематичних 

апаратних нарад, оперативні наради, творчі дискусії, методичні діалоги, 

майстер-класи, круглі столи.         



          В цьому році на засіданнях педагогічних та методичних рад визначалися 

найактуальніші проблеми та напрями діяльності методичної служби, 

розроблялись шляхи їх вирішення, пошук можливостей активізації й оновлення 

науково-методичної, навчально-виховної та соціально-педагогічної роботи у 

закладі шляхом впровадження в роботу сучасних підходів до організації 

освітнього процесу, зокрема, інформаційно-комунікативних технологій та 

медіакомпетентностей; створення позитивного іміджу нашого закладу, 

співпраці з іншими закладами, підняття престижності професії педагога. 

Зокрема, в цьому році на педрадах розглядались такі питання: «Авторитет, 

престиж, імідж педагога в умовах реформування освіти» (лютий), «Розвиток 

комунікативно-функційної компетентності педагогів як ефективний чинник 

підвищення їх професійних якостей» (травень), «Можливості партнерства 

Центру і закладів освіти, закладів культури, громадських організацій» (серпень), 

«Медіаосвіта як важливий компонент освітнього процесу сучасного 

позашкільного  закладу» (грудень 2020). 

В цьому навчальному році започатковано таку форму поповнення 

фахових знань методистів як педагогічний глосарій. 

Щоквартально відбуваються методичні об’єднання керівників гуртків: 

вокально-хорового, образотворчого мистецтва, хореографічного, театрального 

жанрів. Основою роботи методичного об’єднання є розгляд робочої, навчально-

програмної документації, аналіз стану і результатів освітнього процесу, 

оновлення змісту навчання і виховання, якості освіти, ознайомлення з новими 

науково-методичними рекомендаціями, вивчення та впровадження у практику 

сучасних освітніх технологій навчання і виховання. На методоб’єднаннях 

створюються сприятливі умови для обміну досвідом, для творчих дискусій і 

виконання проєктів.  

Проблема, над якою працювало  методоб’єднання керівників вокальних 

гуртків у 2020 році «Морально-ціннісне виховання  як засіб  формування 

особистості в системі освітнього простору». Протягом року  було проведено 4 

методоб'єднання: «Компетенції педагога та їх ключова роль в освітньому 

процесі» (лютий),   «Формування творчих компетенцій вихованців та 

професійного самовизначення у процесі оволодіння вокальним мистецтвом» 

(травень), «Інтеграційна взаємодія керівників вокальних гуртків Центру та 

вчителів музичного мистецтва закладів освіти в профорієнтаційному 

спрямуванні вихованців» (вересень), «Використання сучасних інформаційних 

технологій в освітньому процесі гуртків» (грудень).  На засіданнях 

методоб’єднань  керівники  ділилися досвідом впровадження  на заняттях з 

вокалу інноваційних форм і методів роботи, знайомилися з  сучасними 

методиками  викладання вокалу провідних педагогів з вокалу (Наталії Мирної, 

Тетяни Осташевської), обмінювалися досвідом роботи з питань дистанційного 

навчання, вивчали та обговорювали нормативні документи.      



          У звітному році було проведено 4 засідання методичних об’єднань 

керівників гуртків образотворчого мистецтва: «Педагогічна творчість керівника  

як необхідна умова його  якісної освітньої діяльності» (лютий);                                                                         

«Головні чинники професійного зростання педагогів закладів позашкільної 

освіти» (травень); «Особливості творчої співпраці гуртків образотворчого  

мистецтва з громадськими та мистецькими організаціями міста» (вересень), 

«Використання можливостей цифрових технологій  в  осучасненні гурткової 

роботи» (грудень).Проблема над якою працює методоб’єднання: «Продуктивна 

художньо-творча діяльність вихованців, формування потреби 

самовдосконалюватись та самовиражатись».  

Упродовж  2020 року було проведено 4 методоб'єднання хореографічного 

жанру: «Креативність педагога як важливий чинник у формуванні творчого 

потенціалу гуртківців» (лютий); «Керівник гуртка як провідник змін у 

освітньому процесі закладу позашкільної освіти» (травень); «Співробітництво 

учасників освітнього процесу у створенні умов для розвитку творчих здібностей 

вихованців» (вересень); «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та 

критичне мислення педагога» (грудень).Теми, що обговорювались на  

методоб’єднаннях були зосереджені на пошуку нових форм і методів гурткової 

роботи. Проблема, над якою працювало методоб’єднання у 2020 році: 

«Компетентність вихованців - результат професійної майстерності хореографа». 

Всього упродовж  року підготовлено та організовано чотири методичних 

об’єднання для керівників гуртків театрального жанру: «Емоційний інтелект як 

важлива складова педагогічної майстерності», «Моделі педагогічного 

спілкування», «Формування творчих здібностей вихованців гуртка в умовах 

партнерської взаємодії», «Медіаграмотність та медіакультура. Їхня роль в 

освітній діяльності закладу». 

На засіданнях методичних об’єднань відбувався активний обмін думками, 

знахідками, ідеями та технологіями впровадження їх у практичну діяльність, 

здійснювався аналіз і корекція педагогічної діяльності керівників гуртків, 

створювалися умови для самореалізації та самооцінки педагога, педагоги 

актуалізували знання, ознайомились з основними моделями педагогічного 

спілкування, визначили основні шляхи розвитку емоційного інтелекту.    

Керівники гуртків планують свою діяльність з огляду на вирішення 

індивідуальних проблем, яку обирають на початку навчального року. 

Організація методичної роботи у закладі сприяє підвищенню майстерності 

педагогів та популяризації педагогічних здобутків, впровадженню в практику 

роботи нових ефективних методів з даного напрямку, розвитку творчого 

потенціалу колективу.  
 З метою удосконалення практичної і теоретичної підготовки молодих 

спеціалістів та малодосвідчених керівників гуртків діє Школа молодого 

педагога, де надається допомога в розв’язанні конкретних проблем, 

ознайомлення  з новими педагогічними технологіями, перспективним 



педагогічним досвідом.  Робота Школи молодого педагога здійснюється з 

урахуванням індивідуальних особливостей, досвіду молодих спеціалістів.  

Діяльність школи здійснюється згідно плану роботи, що складається на один 

навчальний рік з урахуванням рівня знань, потреб учасників освітнього процесу 

(двічі на рік проводиться анкетування ) та на основі аналізу підсумків 

попереднього року. За молодими керівниками закріплені досвідчені педагоги, 

які надають консультативно-методичну допомогу: Вовк Н.М.,  методист 

вокального жанру є наставником Білівської М.А. та Данилюк В.М., керівників 

вокальних гуртків «Джем» та «Модерн»; Дирда О.Т. методист театрального 

жанру працює з Назаришиною А.Р., керівником гуртка англійської мови; 

Калинюк М.І. методист хореографічного жанру допомагає Рахмістрюк Я.М., 

керівнику гуртка класичного танцю «Сузір`я», Александровська Г.Г., методист 

образотворчого мистецтва курує роботу керівника гуртка «Світ фантазій» 

Мажуровської О.В. 

         Основними формами роботи наставників є взаємовідвідування занять з їх 

подальшим детальним аналізом, консультування молодого педагога щодо 

організації освітнього процесу. Така система організації роботи з 

малодосвідченими педагогами забезпечує їх послідовне, поступове фахове 

становлення, сприяє формуванню професійної компетентності. 

           Упродовж року методичним відділом підготовлено та висвітлено 

методичні матеріали, зокрема: 

На сайті закладу та особистому блозі «Блог Алли Слободян» ряд 

методичних матеріалів на допомогу педагогiчним працiвникам:  

- Методичні рекомендації щодо вивчення, узагальнення та 

впровадження ППД в ЧОЦЕВ «Юність Буковини»; 

- Удосконалення професійної компетентності педагогів у сфері 

розширення освітнього простору засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- Рекомендовані сервіси в організації дистанційного навчання. 

Специфіка їх використання; 

- Методичні рекомендації методистам та керівникам гуртків  закладів 

позашкільної освіти «Організація самоосвіти педагогічних працівників 

     Програма професійного саморозвитку педагога»; 

- Методичний порадник «Форми методичної роботи з педагогами»; 

- «Співробітництво педагога та вихованця – основа педагогічного 

процесу»; 

- Дорожня карта по відслідкуванню вирішення методичної проблеми над 

якою працює керівник гуртка (на навчальний рік). 

           Дирда О.Т. усі напрацювання висвітлювала на різних ресурсах: сайт 

ЧОЦЕВ «Юність Буковини», блог ТеатрЮнабук, мережа Facebook, відеоканал 

YouTube. 



- Iнформацiйно-пiзнавальний порадник "Iнтернет-iмiдж педагога або основнi 

правила професiйноï етики в соцмережах"; 

- Інтерактивні методи навчання. Їх впровадження в освітній процес закладів 

позашкільної освіти; 

-  Check-list "Дистанцiйне навчання: тримаємо курс" (поради педагогам для 

продовження  ефективноï роботи в умовах дистанцiйноï освiти). 

- Iнформацiйно-методичний порадник "Бриколаж в освiтi: Що? Коли? Як?". 

-  Методичні рекомендації «Брейнрайтинг як ефективний метод генерування 

ідей». 

- Інформаційно-пізнавальна стаття «Теорія поколінь. Діти-альфа». 

             Анонсування цікавих ідей, творчих проєктів, аналіз результатів 

діяльності кожного керівника, організація  участі вихованців у виставках та 

конкурсах, публікування  творчих досягнень вихованців, висвітлення цікавих 

занять та майстер-класів, організація вихованців до участі у виховних заходах – 

все це і не тільки було висвітлено у звітному році на колективному блозі 

напряму образотворче мистецтво - «ТВОРЧІблог» 

(https://junistdecor.blogspot.com). Публікації  в  блозі ведуться методистом 

Александровською Г.Г. з метою вільного  доступу керівників гуртків до 

результатів роботи колег, отримання цікавої інформації з окремо взятої теми, 

моніторингу кількості дітей, що беруть участь у дистанційному навчанні та 

організаційно-масових заходах, отримання інформації щодо запланованих 

конкурсів, виставок, виховних заходів та участі в них вихованців гуртків. Деякі 

з них: 

- Формування креативної особистості – стратегічна мета сучасної філософії 

освіти;   

- «Як підготувати цікаве та змістовне заняття?» (педагогічні технології А. Гіна); 

- Челендж «Я зміг, а ти зможеш?»; 

- Умови участі у виховному заході до Дня художника України для груп різного 

рівня навчання; 

- Умови участі у виховному заході «Настрій осені» для груп різного рівня 

навчання; 

- «Вишивка олійними фарбами на полотні» (до 120-річчя від дня народження 

Катерини Білокур). 

 За звітний період  було здійснено понад 70 публікацій.  

За звітний період методистом Вовк Н.М. на блог «Вокальне мистецтво» 

було підготовлено  методичні розробки:  

-«Як займатися вокалом самостійно»,  

-«Музика і здоров’я»,  

-«Методика  викладання академічного вокалу».  

Є посилання на матеріали українського інтернет-журналу «Музика», 

підготовленні для публікації на блозі методичні матеріали «Методологія 

виховання голосу», «Мистецтво співу», «Сучасні вокальні техніки», 

https://junistdecor.blogspot.com/


«Відеоказки  про засоби музичної виразності», а також матеріали до 

методоб’єднання.  

 

В березні 2020 року методистом Калинюк М.І. був створений блог 

«Хореографічне мистецтво» junisthoreograf@blogspot.com. На блозі висвітлено 

такі публікації: 

- Танцювальна скарбничка. «Що означають стрічки в українському віночку». 

- «Лексикон українського народно-сценічного танцю» Класифікація рухів. 

- Створено окрему сторінку «Відео, майстер-класи та різні цікавинки з 

хореографії». 

- «Що таке батл?» Танцювальний батл між українським ансамблем танцю 

ім.Павла Вірського і грузинським колективом Руставі. 

- «Міжнародний день балету»; 

- «Хореографія як невід`ємна частина музичного виховання юних вокалістів» 

- «Постановчо-репетиційна робота - одна з форм, яка сприяє розвитку творчих 

здібностей дітей» 

- «Значення сценічного дихання на заняттях з хореографії» 

Було розроблено  методичні рекомендації: «Партерний екзерсис. Розвиток 

фізичних здібностей під час карантину в домашніх умовах».  

У цьому році методичним відділом підготовлено та подано на 

затвердження науково-методичною радою ІППОЧО методичні матеріали: 

«Методичний порадник «Форми методичної роботи з педагогами», укладач 

Слободян А.П. 

Значна увага приділяється консультативній та методичній допомозі 

керівникам гуртків області.  Так у 2020 році було рецензовано та рекомендовано 

до затвердження  Чернівецьким Інститутом післядипломної педагогічної освіти  

навчальну програму з позашкільної освіти  «Виготовлення сувенірів»  Люльчак 

Наталії Петрівни, керівника гуртка «Виготовлення сувенірів» Чернівецького  

міського центру науково-технічної  творчості учнівської молоді, а також 

методичну розробку з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 

"Ляльки-мотанки. Обереги для вашої оселі, що дарують здоров’я, щастя, 

сімейний затишок" Жар Анастасії  Вячеславівни, керівника дизайн-студії 

«Фантазія» Сокирянського районного центру творчості дітей та юнацтва. 

Методистом Вовк Н.М. підготовлено  рецензію на навчальну програму 

«Вокально-інструментальний ансамбль» керівника вокально-

інструментального ансамблю Сторожинецького ЦДЮТ Леоніда Булавіна. 

Значним досягненням для педагогічного колективу ЧОЦЕВ «Юність 

Буковини» стала перемога керівника гуртка «Музика» творчого об’єднання 

раннього розвитку дитини «Малюк» Василини Василівни Слюсарчук-Кінтор у 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості», яка здобула І 

місце та стала учасником Всеукраїнського етапу конкурсу.  
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Координуючи роботу позашкільної освіти області, Центр «Юність 

Буковини» систематично надає організаційно-методичну допомогу педагогам 

закладів позашкільної освіти. Так, з метою підвищення фахового рівня, обміну 

передовим педагогічним досвідом керівників гуртків художньо-естетичного 

напряму, надання допомоги в програмному забезпеченні, відповідно до Плану 

роботи закладу у 2020 році були заплановані чотири обласні семінари-

практикуми. 

Проведення семінарів-практикумів потребують безпосередньої 

присутності керівників гуртків для проведення практичних занять з педагогами, 

майстер-класів, що неможливо під час карантинних обмежень. В іншій ситуації 

захід  втрачає  свою доцільність. Тому адміністрацією закладу та методичним 

відділом було прийнято рішення про заміну семінарів-практикумів для 

керівників гуртків за жанрами  на нараду для методистів художньо-естетичного 

напряму. Так  22.10.2020 року відбулася нарада «Освітня діяльність сучасного 

гуртка – територія нових можливостей» у форматі онлайн. Всі важливі питання, 

які було заплановано винести на семінари-практикуми, були розглянуті на 

онлайн-нараді, у якій взяли участь 17 методистів закладів позашкільної освіти. 

Висвітлювались питання організації якісного та змістовного освітнього процесу 

в гуртках та методичного супроводу педагога  в умовах дистанційного 

навчання: методичні поради щодо використання освітніх платформ, 

впровадження новітніх методів та прийомів, доцільних в умовах дистанційного 

навчання, основні проблеми, які виникають в умовах дистанційного навчання 

шляхи їх вирішення.  

             Започаткована в червні 2019 року, запланована на червень 2020 року 

обласна нарада для заступників директорів та завідуючих відділами художньо-

естетичного напряму не відбулася тому, що її проведення після трьох місяців 

дистанційної роботи в умовах карантину було недоцільним. Нараду було 

перенесено  на 21.08.2020 року та змінено на формат онлайн (13 учасників 

включились у роботу наради). На нараді було вирішено ряд організаційних 

питань, пов’язаних з плануванням  роботи у новому навчальному році. Була 

розроблена та рекомендована до впровадження в освітню діяльність закладів 

позашкільної освіти області дорожня карта роботи ЗПО в умовах зонування під 

час карантину та сплановані організаційно-масові заходи на І півріччя 

2020/2021 н.р. 

Для заступників директорів, керівників гуртків та методистів закладів 

позашкільної освіти області щомісяця, в першу середу, проводиться  

методичний консалтинг в онлайнформаті, де педагоги можуть отримати 

консультації з будь-яких питань, зокрема, щодо програмного забезпечення, 

особливостей організації дистанційного навчання,  можливості ущільнення та 

об’єднання тем в календарно-тематичному плануванні, перехід з дистанційних 

на очні форми занять та  виконання навчальної програми,  можливості участі 

вихованців в онлайн-конкурсах, проведення виховних заходів тощо. 



Педагоги КЗ ЧОЦЕВ «Юність Буковини» постійно працюють над 

вдосконаленням своїх фахових знань, а також беруть участь у заходах, 

направлених на підвищення професійного рівня керівників гуртків закладів 

позашкільної освіти області. Вони є активними учасниками семінарів, курсів 

підвищення кваліфікації керівників гуртків. 

Так, керівник гуртка «Світ фантазій» Олена Павлівна Ліварюк у січні  

2020 р. брала участь у курсах підвищення кваліфікації для керівників гуртків 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, де виступила з 

ґрунтовним дослідженням з історії виникнення та розвитку одного з 

найважливіших елементів українського народного строю – дівочого головного 

убору. Творча діяльність Олени Павлівни отримала високу оцінку в 

культурному житті країни – вона була прийнята у Спілку майстрів народного 

мистецтва України. Тетяна Григорівна Любко, керівник гуртка-методист також 

ділилась досвідом з керівниками гуртків хореографічного жанру в лютому 2020 

року, а восени цього ж року – з музичними керівниками ДНЗ. 

Слід зазначити, що педагоги Центру запрошуються до роботи в журі на 

фестивалях, конкурсах, виставках різного рівня. 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації  від 28.12.2019 № 570  «Про підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів закладів освіти Чернівецької області при 

ІППОЧО у 2020 році» з 28 січня по 19 березня 2020 року проводились курси 

підвищення кваліфікації керівників гуртків художньо-естетичного напряму.  

Курсову перепідготовку пройшли 52  керівники гуртків художньо-

естетичного напряму області (3 групи): дві групи – за очною і одна – за 

дистанційною  формами навчання. Вичитано 24 години. Після успішного 

проходження дистанційного навчання, слухачам видані свідоцтва про 

проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Педагогічний колектив Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання постійно висвітлює свою роботу, досягнення на Інтернет-сторінках, 

зокрема, на сайті закладу, у власних та колективних блогах. 

 

Організаційно-масова робота 

             В сучасних умовах заклад позашкільної освіти виступає могутнім 

фактором відродження нації, виховання національної свідомості і 

самосвідомості, тому головним орієнтиром в роботі організації діяльності 

закладу є дитина, як найвища цінність суспільства. Чернівецький обласний 

центр естетичного виховання «Юність Буковини» - це осередок виховання 

творчої особистості, розвиток творчих, пізнавальних, естетичних, 

комунікативних здібностей дітей та молоді, забезпечення їх змістовного 

дозвілля. У закладі велика увага  приділяється навчально-виховній, 



організаційно-методичній та організаційно-масовій роботі серед учнівської та 

студентської молоді.  

На базі закладу з метою пошуку та підтримки обдарованих дітей 

проводяться різноманітні обласні конкурси, фестивалі, виставки, форуми 

обдарованих дітей та молоді.      

Упродовж 2020 року на виконання наказів Департаменту освіти і науки 

Чернівецької облдержадміністрації було проведено ряд заходів обласного рівня: 

- 21.02.2020-22.02.20 – обласний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» серед закладів загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти. У фестивалі-конкурсі взяли участь 

близько 700 учасників (14 фольклорних та 24 театральних колективи, 51 читець) 

віком від 6 до 18 років. 

- 26.02.2020 – обласний фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної 

поезії молодих авторів та виконавців. У фестивалі-конкурсі взяли участь 12 

юних композиторів віком від 12 до 23 років.  

 - 01.03.20 – обласний фестиваль-конкурс народного танцю. У фестивалі-

конкурсі взяли участь 32 хореографічних колективи (509 учасників) закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти  віком від 9 до 18 років. 

- 22.05.2020-29.05.2020 – обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» 

(номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво») серед закладів загальної 

середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти за темою 

«Знай і люби свій край». На розгляд журі  було подано  348 фото експонатів 

учнів та вихованців віком від 6 до 18 років. Роботи переможців були розміщені 

на сайті «Юність Буковини» та сайті Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації. 

- 20.10.2020-25.11.2020 – обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» 

(номінація «Образотворче мистецтво») серед закладів загальної середньої, 

позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти за темою «Мій вибір 

– якісний світ». На розгляд журі  була представлена  191 творча робота учнів та 

вихованців віком від 6 до 18 років.  

          У зв’язку з карантином та забороною проведення масових заходів 

організацію наступних обласних фестивалів та конкурсів змінено на формат 

онлайн та зміщено в часових межах.  

- 19.11.2020 – обласний фестиваль-конкурс читців-гумористів «Буковинські 

пересмішники», запланований на квітень, проведено у форматі онлайн.             

У фестивалі-конкурсі взяли участь 54 конкурсанти від закладів загальної 



середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти  віком від 

7 до 20 років. 

- 02.12-04.12.2020 – обласний онлайн конкурс дитячої творчості 

«Буковинська зіронька». Конкурс проводився у трьох номінаціях: «Вокал», 

«Хореографія», «Художнє читання», де змагались 29 учасників віком від 9 до 17 

років.  

- 28.12.2020-31.12.2020 – плануються новорічні шоу-програми. 

  На березень 2020 року було заплановано обласний конкурс сучасного 

танцю «У ритмах ХХІ століття», на квітень 2020 року – обласний фестиваль-

конкурс хорового мистецтва "Співає юність України". Оскільки ці заходи є 

масовими і потребують певних умов щодо підготовки та виступів учасників, 

проведення таких заходів є неможливими в умовах карантину.  

За 2020 рік було проведено 99 масових заходів, в тому числі обласного та 

всеукраїнського рівнів, з них – 48 виховних, 2 благодійні заходи, 15 виставок та 

34 концертні програми. Було залучено майже 5600 (5200) дітей.  Серед 

традиційних заходів, які відбуваються щорічно в Центрі,  було запроваджено 

нові дистанційні форми роботи – це квести, інтерактивно-розважальні конкурси, 

челенджі, флешмоби.      

Серед традиційних заходів, які відбуваються у Центрі: урочисте відкриття 

навчального року та творчий звіт гуртків Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини», свято Миколая, новорічні шоу-

програми та різдвяний вернісаж, у зв’язку з переходом на дистанційну форму 

навчання, були проведені в інших форматах (відео-концерти, мистецькі 

проєкти, челенджі, флешмоби). 

 З метою презентації досягнень обдарованих дітей та молоді у різних 

видах мистецтв (вокальне, хореографічне, образотворче мистецтво, сценічне 

слово), заохочення їх творчого зросту упродовж семи років проводиться 

фестиваль мистецтв «Країна сонячних мрій», в якому беруть участь  вихованці 

гуртків закладу. Фестиваль також відбувся у форматі відео-концерту та 

виставок творчих робіт.   

Одним із пріоритетів у роботі закладу позашкільної освіти є виховання 

дитини. Виховна робота в ЧОЦЕВ «Юність Буковини» – невіддільна складова 

освітнього процесу,  спрямована на розвиток творчого потенціалу вихованців. 

Ефективному вирішенню цього завдання сприяють  виховні заходи, які 

проводяться в Центрі для гуртківців та за їх безпосередньою участю. Зокрема: 

Всесвітній день танцю, День художника, Міжнародний день театру, День 

музики, Всесвітній день поезії,  «Подорож планетою дитинства», День Європи, 

тематичні тижні.  



Серед виховних напрямів у Чернівецькому обласному центрі естетичного 

виховання «Юність Буковини» найбільш актуальними є патріотичне, 

громадянське виховання як стрижневі, що відповідають вимогам і викликам 

сучасності. На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді в закладі здійснюється ряд заходів, спрямованих на виховання 

патріотизму, почуття гідності, вірності, любові до Батьківщини, поваги до 

культури, історії, звичаїв і традицій як свого народу, так і представників інших 

національностей: День Миру, День Соборності та Свободи України, «Ми діти 

твої, Україно», День української писемності і мови «Я люблю Україну», День 

Волонтера, вшанування Дня Гідності та Свободи, День пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, День захисника Вітчизни, святкові програми до Дня Незалежності 

України, Дня Конституції тощо.        

У цьому навчальному році більшість виховних заходів проводилося 

дистанційно. 

         Кожен керівник гуртка вносить до плану роботи закладу проведення 

виховних заходів, які готує колектив для всіх гуртківців центру. Вони мають на 

меті формувати у вихованців стійкі світоглядні позиції, виховувати гуманізм, 

демократизм та почуття колективізму. Кожний такий захід, в цілому, створює 

імідж колективу гуртка, служить розвитку загального культурного та 

естетичного рівня кожного вихованця.      

У звітному році вихованці гуртків образотворчого мистецтва підготували 

7 виховних заходів, з них 3 - в очній формі та  4 -  в онлайн форматі: 

Виховний захід, присвячений Дню всіх закоханих «Під знаком Купідона»,  

Великодні майстер-класи «Готуємось до Великодня»: «Великодній кролик і 

його друзі» (керівника гуртка «Палітра» Савчук В.В.);  Пасхальна листівка та 

Анімаційна листівка «Щасливого Великодня» (керівника НХК гуртка «Юний 

дизайнер» Руснак  А.Л.);  «Декорування великоднього яйця крупами» (майстер-

клас керівника гуртка «Світ фантазій» Мажуровської О.В.; Тиждень художника 

(О.Савчук, О.Мажуровська); «Настрій осені» (О.Мажуровська, В.Савчук);  

Новорічно-Різдвяний вернісаж (А.Руснак); Участь у Всеукраїнський  он-лайн 

акції «Підтримуємо наших лікарів». На творчих роботах вихованців 

розміщувалась символічна червона стрічка. Всього на знак підтримки лікарів 

було створено біля 100 творчих робіт. 

 

Керівниками гуртків хореографічного жанру було проведено наступні 

виховні заходи:  «Домашня вечірка» в гуртку (І.Ковальська); загальний 

виховний захід «День іменинника» (Т.Любко, В.Приходько, К.Русецька.); 

проєкт «Любов на відстані» (Я.Олійник); челендж до Міжнародного дня танцю 

(Т.Любко, В.Приходько, К.Русецька, Я.Рахмістрюк, М.Калинюк,Я.Олійник, 



І.Ковальська); челендж «Дитячі мрії» (Я.Рахмістрюк, В.В’юга, М.Калинюк), 

«Шалені ручки» (І.Ковальська), «Великдень навколо світу» (Я.Олійник), до Дня 

Європи (Я.Олійник, К.Русецька), «Дякую Захисникам України» (Я.Олійник), 

«Dance Challenge» (М.Калинюк), до Дня Гідності і Свободи (Г.Пупченко, 

Т.Любко, Я.Олійник), соціальний проєкт «Я маю право» (Т.Любко), проєкт 

«Арт Бум»  та ін.  

Керівники під час дистанційної роботи працювали креативно та творчо. 

Було знято челенджі до міжнародного дня танцю «#dontrush challenge» : 

«Молодість»,  «Сузір’я», «Україночка», «ХХІ століття», «Дивертисмент», 

«Тріумф», колаж від гуртка «Арабеск»; 

 До дня матері  «Комплімент мамі»: «Дивертисмент», «Україночка», «ХХІ 

століття» «Молодість»; 

«До дня Європи»: «Тріумф», «Україночка»; 

«До дня вишиванки» : «Сузір’я», «Україночка», «ХХІ століття», 

«Дивертисмент», «Тріумф», «Арабеск»; 

 "Арт Бум": «Артеміда», «Україночка», «Молодість», «Арабеск». 

#планетадитинства НХК «Україночка» 

Челендж «Дитячі мрії»: «Дивертисмент»,«Сузір’я», «Тріумф», «Кредо»; 

«Артеміда»; 

Челендж: #Дякую_Захисникам_України  НХК «Україночка»; 

Челендж «кращий образ на  Хелоуін»: «Арабеск», «Артеміда», «Кредо», 

«Молодість»,  «Сузір`я», «Україночка», «Тріумф». 

До Всесвітнього дня доброти челендж #JerusalemaDanceChallenge  

Хореографічний гурток «Кредо» (жовтень 2020) 

Відео челенджів були опубліковані на  сайті «Юна Бук» facebook.соm., 

Instagram та деякі на сайті ДОН на платформі YouTube каналу.  

 

Виховні заходи вихованців та керівників театрального жанру: «Хай лунає 

миру дзвін» до Міжнародного дня миру (Н.Боднарюк),  інтелектуально-

розважальна онлайн гра «Я люблю Україну» (Н.Боднарюк), челендж 

«Комплімент матері» (А.Назаришина, Н. Боднарюк),  «Аква грим» до 

Міжнародного дня захисту дітей (А.Назаришина), «Дефіле у вишиванці» 

(Н.Боднарюк),  виховний захід-квест до Міжнародного Дня рідної мови 

(Н.Боднарюк), «Дитячі мрії», пам’яті Героїв Небесної сотні  та ін. 

Вихованці вокальних гуртків взяли участь  у виховних заходах до Дня 

Перемоги, Дня Європи, Дня захисту дітей, «Комплімент мамі», у 

всеукраїнському творчому  проєкті  «Одягни вишиванку». Вихованці вокальної 

студії «Мрія» запросили всіх на різдвяний мюзикл  «Чарівна колядка», челендж 

«Даруємо тепло сердець», онлайн-виховний захід  до  Дня Збройних сил 



України «Співаємо нашим героям», «Дитячі мрії – Святому Миколаю», онлайн-

концерт  «З Новим роком, Буковино». 

Вокальний гурток української патріотичної пісні «Колорит»: фольклорно-

етнографічне свято «Коляда на Буковині», виховний онлайн-захід «Колорит» – 

покажи своє літо».Організовано челенджі, флешмоби: «Пасха в колективі 

«Колорит», до Дня Незалежності України «За що я люблю Україну», онлайн-

виховний захід до Дня Андрія, онлайн-концерт «З Новим Роком!». 

Вихованці гуртка академічного співу «Жайвір» приєдналися до 

всеукраїнського флешмобу «Пісня Івасюка».В колективі проведено флешмоб 

веснянок, підготували челендж  на виконання арії із опери «Травіатта»  Джузепе 

Верді. 

Методистом Дирдою О.Т. розроблено та проведено виховну дистанційну 

гру до Всесвітнього дня дитини «Подорож країною дитинства»,«Маленьким 

читачам від великих книг» до Міжнародного дня захисту дітей; дистанцiйний 

флешмоб "Я люблю тебе, моя "Юнiсть Буковини", відеовітання  до 

Міжнародного дня миру, інформаційно-пізнавальну вікторину «Місто моєї 

любові», сценарiй-вiсник до 90-річчя  Лiни Костенко "А, буває, iдеш по свiту..." 

Методистом вокально-хорового жанру Вовк Н.М. організовано виховний 

захід до Міжнародного дня музики. 

  Протягом 2020 року вихованці Центру активно брали участь у  

благодійних акціях: концертні програми фонду «Подаруй дитині життя», «Від 

серця до серця», для допомоги на лікування батька випускниці Центру 

«Долоньки добра».  

Керівники гуртків активно працюють над постійним розширенням кола 

інтересів своїх вихованців, вчать їх бути активними в своїх громадянських 

позиціях, долучатись до пізнання художніх цінностей свого міста. З цією метою 

в звітному році було проведено декілька цікавих екскурсій у художні галереї, 

виставкові зали та музеї Чернівців (Мистецька світлиця учбово-методичного 

центру культури Буковини, Чернівецький Національний університет 

ім.Ю.Федьковича, центр культури «Вернісаж», органний зал, академічний 

музично-драматичний театр ім.О.Кобилянської, ботанічний сад ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича). 

Вихованці нашого закладу гідно представляють свою творчість на 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках (див. 

Таблицю).   

  Протягом року вихованці вокальних  гуртків Центру приймали участь в 

3 всеукраїнських та 2 міжнародних очних та онлайн-фестивалях і мають вагомі 



здобутки. Переможцями стали 18 вихованців (8 вихованців - І місця, 8 

вихованців – ІІ місця, 2 вихованці – ІІІ місця). 

 

                      Народний художній колектив вокальна студія  «Мрія»  

                                             (керівник Світлана Літовська)                                                                                                     

Міжнародний фестиваль «АРТ ФЕСТ – 2020»  (Буковель)  –  1 місце Штефюк 

Софія, Тодерян Олена;  3 місце – Бачик Катерина, Штефюк  Ліза та Софія, 

Ландига Михайло.  

 

Вокальний гурток «Джем»  (керівник – Марія Білівська-Гошовська) 

-   Всеукраїнський онлайн-конкурс «Чорноморські ігри», 2020 - Банар 

Дмитро – пройшов  у ІІ етап; 

-  Всеукраїнський онлайн-конкурс «Соловейко долі», 2020 - дует Руснак 

Анастасія та Банар Дмитро виграли півфінал та пройшли у фінал;  

- Міжнародний онлайн-конкурс «Golden Time», 2020 - Гурт  «No Name»  

(старший ансамбль) – 2 місце, Банар Дмитро – 1 місце, Бакіновська Дарія, 

Цуркан Анастасія, Мельничук Марія, Гуралик Яна - 2 місце, Кіронда Єва – 3 

місце;  

- Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс "Гармонія мистецтв", 

2020 - Дмитро Банар – Лауреат 1 премії. 

 

Зразковий художній колектив гурток художньо-сценічного слова 

«Паросток» (керівник Н.Боднарюк) 

 За результатами участі у конкурсах з 30 вихованців-учасникiв конкурсiв – 

27 переможців: 13 - І місць, 10 – ІІ та  4 – ІІІ. 

-  VI Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс 

«Розмаїті Самоцвіти», м.Львів (січень, 2020): 16 конкурсних номерів - 16 

призових місць, з них: 9 - I, 5- II, 2-III.  

Лауреати І премії: Данилюк Владислав,  Джуран Наталія, Шатирьонок Альона, 

Козек Божена, Палагнюк Микола, Собко Анастасія, Самелюк Юліан, Палагнюк 

Анастасія, колективний номер. 

Лауреати ІІ премії: Балан Каріна,  Житарюк Аліса, Овачук Діана, Адажіннік 

Іоанна,  Стрельцова Вікторія. 

Лауреати ІІІ премії: Солкан Христина,  Рибак Павло  

-  Міжнародний  дистанційний конкурс «Золоті таланти України», м.Київ 

(травень 2020) - 6 учасників, з них 4 сольно та 1 дует – 5 призових місць: 2 - I, 3 

- II. 1 місце – Самелюк Юліан, Літвінова Юліана; 2 місце – Бучинська 

Анастасія, Бучинський Максим, дует:  Анастасії та Кіри Корбу 

-  ХХI Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс патріотичної 

творчості «Сурми звитяги» Міністерства освіти і науки Украïни, м. Львів 

(листопад, 2020): 7 учасникiв, з них - 5 перемог: 1 - I, 2 - II, 2 - III.  



Бучинська Анастасія – 1 місце, Палагнюк Микола, Гродецька Каріна – 2 місце, 

Солкан Христина, Данилюк Владислав – 3 місце. 

- Міжнародний дистанційний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«Samocvity» 1 учасник (літ.композиція - 7 вихованок)  – I  премiя.  

  

Гурток класичного танцю 

«Дивертисмент» (керівник В’юга В.Д.) 

- Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості «Усі ми ми діти твої, 

Україно!»,  м.Київ (серпень 2020р) – І місце 

 

Народний художній колектив гурток класичного танцю «Арабеск» 

(керівник Пупченко Г.Г.) 

- Всеукраїнський фестиваль «Фест-2020» м. Івано-Франківськ  – Диплом І ст. 

- Дистанційний онлайн фестиваль-конкурс «Україна єднає світ» м. Київ 

(травень 2020р.)  –  Гран - прі  

 

Гурток сучасного танцю «Тріумф» 

(керівник Русецька К.І.) 

- Всеукраїнський фестиваль мистецта «WinterArt Fest 2020» м.Чернівці 

Сонячна Долина (січень 2020)   –   І місце. 

 

       Зразковий художній колектив гурток сучасного танцю «Артеміда»                   

                                    (керівник Приходько В.П.) 

- Всеукраїнський фестиваль мистецта «WinterArt Fest 2020» м.Чернівці 

Сонячна Долина (січень 2020)   – Два  ІІ місця. 

 

Народний художній колектив гурток народного танцю «Україночка» 

(керівник Олійник Я.М.) 

- Всеукраїнський фестиваль мистецта «WinterArt Fest 2020», м.Чернівці 

Сонячна Долина (січень 2020)  – І місце, ІІ місце. 

- Міжнародний  фестиваль-конкурс «A GALAXY OF WINNERS», м.Київ 

(грудень 2020)  – лауреати І ступеню 

- дистанційний Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв 

«Різдвяний калейдоскоп талантів!», м.Київ (грудень 2020) – лауреати І ступеню 

 

Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Знай і люби свій край»: 

          Народний художній колектив гурток  «Юний дизайнер»  

                                      (керівник Руснак А.Л.) 

Диплом І ступеня:  Ротар Ірина, Біволару Таїсія, Тимощук Софія 

Диплом ІІ ступеня: Перцова Анна, Волгіна Сандра 

Диплом ІІІ ступеня: Гев’юк Юлія, Шафранська Наталія, Коробейник Юля. 



 

Гурток «Палітра» (керівник Савчук В.В.): 

Диплом І ступеня : Главіцка Дарина 

Диплом ІІІ ступеня: Савчук Настя,  Медведєва Юлія 
                                

Участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків та фотографій «Що для 

мене Україна?». На конкурс було подано 5 робіт вихованців гуртків «Палітра» 

та «Юний дизайнер». 

      - грудень 2020 р. – участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків 

«Збережімо грунти рідної України». На конкурс відправлено 9 робіт вихованців 

гуртків образотворчого мистецтва («Палітра» – 4, «Світ фантазій» – 3, «Юний 

дизайнер» – 2) 

    - грудень 2020 р. – участь у  благодійній акції до Дня Збройних Сил України – 

виготовлення листівок-привітань для військовослужбовців та учасників 

бойових дій на сході України. Було відправлено 47 листівок («Світ фантазій» – 

31, «Палітра» – 11, «Юний дизайнер» – 5). 

 

Бібліотека залишається невичерпним джерелом знань та духовних 

цінностей кожної людини. Це орієнтир у сучасному світі інформації  та важлива 

складова виховної, культурної, освітньої діяльності Центру. 

Завідуюча бібліотечним фондом КЗ «ЧОЦЕВ "Юність Буковини"»         

Хмель Л.М. проводить активну роботу в напрямку заохочення дітей різного віку 

до читання. При цьому використовуються наявні бібліотечно-інформаційні 

ресурси.  

Важливу роль у досягненні ефективності обслуговування читачів відіграє 

розвиток їх інтересів та сама динаміка читацьких якостей. 

До найпоширеніших  форм, що забезпечують розвиток читацьких 

інтересів, є книжкова виставка. У нашому центрі вони регулярно представлені. 

До того ж їх відмінною рисою є інформаційне доповнення.    

У ЧОЦЕВ «Юність Буковини» протягом 2020 року проводилися такі 

тематичні виставки: До  дня народження С.Руданського; День дітей-

винахідників; День Соборності України; Модні тренди читання у 2020 р.; 

Основні затвердження міжнародних організацій у 2020 р.; День св.Валентина; 

День пам'яті героїв Небесної Сотні. 

Щоб популяризувати читання та поповнити бібліотечний книжковий фонд 

була проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу». Вихованці ЧОЦЕВ «Юність 

Буковини» активно долучилися до цієї акції. Діти дарували книги і отримували 

за це теж подарунки – закладки для книг з символікою позашкільного 

навчального закладу. 

         Протягом   року  надавалася   допомога педагогічному  колективу у доборі 

методичної та художньої літератури для проведення  відкритих занять та 

різноманітних заходів. На допомогу педагогічним працівникам в бібліотеці є 



картотека газетно-журнальних статей. До педагогічних рад також були 

підготовлені інформаційні виставки. 

Крім того, завідуючою бібліотекою були написані статті про діяльність 

вихованців гуртків та їх керівників. 

 

             Про найважливіші дати чи події в Україні та світі відвідувачів центру 

інформувало радіо. Кожного місяця інформація оновлювалася, записувався 

цікавий і доступний матеріал  на ту чи іншу тему, щоб функціонування радіо не 

втратило своєї актуальності.  

          Крім цього, постійно проводилася робота щодо обслуговування читачів, 

отримання у поштовому відділенні періодичних видань, ознайомлення 

працівників  з актуальними статтями, забезпечення контролю за своєчасним 

поверненням книг до бібліотеки. 

У зв’язку з поширенням в Україні коронавірусу COVID-19 та 

оголошенням пандемії  бібліотека ЧОЦЕВ «Юність Буковини» розпочала свою 

роботу в дистанційному режимі. Так, консультація читачів бібліотеки 

відбувалася за допомогою використання електронної пошти, додатку Viber та 

мобільного зв’язку. Для поширення інформації про знаменні дати та 

дистанційну роботу Центру активно використовувалася соціальна мережа 

Facebook. Зокрема, був створений такий контент: початок роботи Центру в 

режимі онлайн; проєкт «Літкур’єр: онлайн читання вголос»; анімаційне відео 

про роботу центру в режимі онлайн; Всесвітній день театру; діяльність 

театральних гуртків Центру; День сміху; День їстівної книги; Всесвітній день 

дитячої книги; огляд онлайн-бібліотек (10 активних посилань); інформація про 

Всеволода Нестайка; інформація про Олеся Гончара; Міжнародний день спорту 

на благо миру та розвитку; Всесвітній день мультфільмів; Всесвітній день 

здоров’я; Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності; анімаційний 

ролик про роботу Центру в умовах карантину; відеоролик про дружбу; анімація-

звернення до вихованців Центру; Всесвітній день землі; Всесвітній день книги 

та авторського права; Всесвітній день солідарності молоді; Всесвітній день 

охорони праці; Міжнародний день танцю; Всесвітній день боротьби за права 

людей з інвалідністю; відео до проєкту «Арт-бум», День матері; Всесвітній день 

медичних сестер; Міжнародний день сім’ї; Міжнародний день захисту клімату; 

День боротьби  за права кримськотатарського народу; День вишиванки; День 

незалежності України; День грамотності; До  дня народження І.Котляревського; 

До  дня народження Олександра Довженка; День бібліотек; День учителя; День 

козацтва; День створення ООН; День української писемності та мови; День 

пам'яті жертв голодомору та політичних репресій; День волонтерів; День 

захисту прав дитини; День волонтерів; День захисту прав дитини. 

Крім того, для створення різних публікацій активно використовувалася 

програма графічного редактора crello.  



Цікавою формою роботи з дітьми було поширення сучасного формату 

медіа - Caption video (коротке відео з субтитрами, яке зручно дивитися без 

звуку). Особливістю такого відео є те, що можна отримати максимум інформації 

за короткий час. З метою пропаганди читання та висвітлення активної творчої 

діяльності гуртківців були виготовлено такі Caption video : до міжнародного дня 

ДЯКУЮ; до міжнародного дня книги. 

Проводилося також постійне адміністрування офіційної сторінки в 

соціальній мережі Facebook та моніторинг web-ресурсів і різних соцмереж з 

метою виявлення актуальної інформації та використання її в подальшому для 

написання статей. 

          Зважаючи на активну присутність дітей та дорослого населення в 

соціальних мережах було активізовано роботу в цьому напрямі. 

          З метою популяризації роботи закладу створена та активована сторінка 

ЧОЦЕВ «Юність Буковини» в соціальній мережі Facebook. Активно 

висвітлюються досягнення гуртківців, керівників гуртків та усього колективу. 

На сторінці ЧОЦЕВ «Юність Буковини» в інтернет-каналі YouTube можна 

побачити події, що відбулись в Центрі, у форматі відео-фільмів, роликів, 

інтерв’ю тощо.  

Планується розширення та наповнення веб-сайту ЧОЦЕВ «Юність 

Буковини» у різних розділах, а також корекція структури. 

         Всебічний розвиток гуртківців, інформування учасників освітнього 

процесу та гостей Центру про життя ЧОЦЕВ «Юність Буковини» сприяють 

активізації творчого процесу.  

 

         Значна увага приділяється не лише забезпеченню навчальньої і виховної 

діяльності. У Центрі дбають про безпеку та охорону здоров’я всіх учасників 

освітнього процесу. 

Стан приміщень закладу відповідає діючим санітарним нормам та 

правилам і забезпечує оптимальні умови для організації освітнього процесу. У 

закладі дотримуються норми щодо освітлення, повітряного та водного режиму. 

Значна увага приділяється безпеці життєдіяльності та охороні праці працівників 

і вихованців закладу:  забезпечено своєчасне проходження працівниками 

закладу щорічного профілактичного медичного огляду;  проведено 

профілактичну роботу серед працівників та вихованців закладу щодо 

дотримання та популяризації здорового способу життя;  постійно 

поповнюються медичними препаратами для надання невідкладної допомоги 

аптечки у медичному кабінеті, на вахті та у навчальних аудиторіях. 

Медичною сестрою проводиться системна робота за відповідним планом: 

контроль санітарно-гігієнічного стану закладу; контроль за проходженням 

медичного огляду педагогічних та технічних працівників; контроль за 

наявністю медичних довідок у хореографічних гуртках; контроль за своєчасним 

приготуванням дезінфікуючих розчинів та проведення дезінфекції приміщень 



бактерицидними лампами; забезпечення виконання протиепідемічних заходів 

під час карантину.  

 Проведено фронтальний контроль щодо стану техніки безпеки, 

протипожежної безпеки, охорони праці та дотримання санітарно-гігієнічних 

норм у навчальному закладі, проведено інструктажі та навчання з охорони праці 

та протипожежної безпеки серед працівників та вихованців;  забезпечено 

своєчасне виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19).  

 

У 2020  році робота у закладі  здійснювалась з метою реалізації основних 

розпорядчих документів та програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації; на виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», Статуту КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного виховання 

«Юність Буковини», Указів Президента України.  

Пріоритетними  в роботі закладу залишаються завдання: 

1. Планування освітньої діяльності згідно з основними нормативно-

правовими документами: 

- Законом України «Про освіту». 

- Законом України «Про позашкільну освіту» (враховуючи зміни до Закону). 

- Указом Президента України  №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді». 

- Наказом МОН молоді і спорту України 31.10.2011 №1243 «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

- Стратегією виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 

2016-2021 роки. 

- Концепцією позашкільної освіти та виховання в позашкільному навчальному 

закладі. 

- Комплексної програми розвитку освітньої галузі в Чернівецькій області на 

2018-2022 роки.     

-  Наказом МОН України від 11.07.2017 р. № 994 «Про затвердження 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».  

-   Наказом МОН України від 16.07.2018 р. № 776 «Про затвердження 

концепції розвитку педагогічної освіти». 

- Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі за № 195/2020 схваленої Указом 

Президента України 25.05.2020 р. 

- Додатком до листа МОН України від 28.08.2020 № 6/1054-20 «Рекомендації з 

питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-

2021 навчальному році». 



2. Збереження контингенту гуртківців, дотримування нормативів 

наповнюваності гуртків згідно з Законом України «Про позашкільну освіту», 

«Положенням про позашкільний навчальний заклад» та Статутом. 

3. Підвищення ефективності та результативності у роботі гуртків усіх 

напрямів. 

4. Створення умов для підтримки і розвитку обдарованих дітей та молоді 

міста та області. 

5. Створення умов для профільного навчання та виховання дітей та 

молоді, формування творчого колективу педагогів та вихованців. 

6. Створення умов  щодо розширення мережі урізноманітнення гуртків за 

напрямами. 

7. Розвиток методичної служби закладу з використанням сучасних 

інформаційних та комунікативних технологій. 

8. Удосконалення умов з організації навчання дітей з особливими 

потребами. 

9. Організація тренінгів для педагогічних працівників з метою всебічного 

розвитку, розвитку комунікативних здібностей та медіакомпетентностей. 

10. Залучення педагогів до співучасті управління закладом та прийняття 

управлінських рішень. 

 11. Покращення матеріально-технічного стану закладу. 

 12. Проведення моніторингових досліджень в освітній діяльності. 
 


