
В закладі розроблені відповідно до перелічених програм комплексні заходи: 

  з національно-патріотичного виховання на період з 2013 по 2016 р.р.; 

 з  художньо-естетичного виховання на період з 2013 по 2016 р.р.; 
 з еколого-натуралістичного виховання на період з 2013 по 2016 р.р.; 
 по роботі з обдарованими дітьми та молоддю     з 2013 по 2016р.р. 

В рамках національно-патріотичного виховання в закладі з 2013 року було 
започатковано проект « Обереги українського народу». Керівник проекту Кондратьєва С.І. 
(керівник гуртка «Незвичайне поряд») учасники проекту керівники декоративно-
прикладного відділу. 

 Мета проекту:  популяризація національної культури та традицій українського 
народу. 

Завдання проекту: залучення вихованців різних вікових категорій до вивчення 
культурної спадщини українського народу. 

Очікувані результати: Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, 
формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення 
створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації 
науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян. 

  Заходи які проведені  в рамках  проекту: 

  пошукова робота вихованців гуртків декоративно-прикладного відділу. 
 відкрите заняття «Мішечок для духм’яних трав» в гуртку «Незвичайне поряд» 

(керівник гуртка С.Кондратєва); (2013 р.) 

 майстер- клас «Український оберіг» для педагогів закладу (організатори 
С.Цатурян, С.Кондратєва); (20.11.2014р.) 

 виготовлення виробів з природного матеріалу вихованцями для ярмарку –
розпродажу під час осіннього свята.(21.11.2014р.) 

 В рамках реалізації проекту «Обереги українського народу» 
вихованці 

Центру творчості залучались до масових заходів, спрямованих на популяризацію 
української історії та культури. 

Проект є довгостроковим з низкою заходів, які будуть реалізовані   протягом наступних 
років. 

Проект « Діти без війни» визначає наступні завдання щодо формування в закладі 
системного національно-патріотичного виховання: 

Мета проекту: виховання патріота, гідного громадянина держави. 

Завдання проекту: формування громадянської   свідомості, толерантного ставлення 
один до одного, поваги до Батьківщини. 

Очікувані результати: Створення пам’ятних сувенірів для солдат української армії, 
грошова та матеріальна допомога, духовна підтримка бійців  які перебувають у зоні АТО 
та грошова допомога сім’ям загиблих героїв 

  Заходи які проведені  в рамках  проекту:      



          -    22 вересня  2014р. керівники гуртків Стукаленко М.В., Степанова К.М.,  Демченко 
О.С.         Горова О.В.        провели  акцію  «Оберіг нашим захисникам»  

 ( вироби з бісеру); 

         -    Керівники гуртків  Реп’яшник  Л.А.,  Цатурян С.В.,  Кондратьєва С.І.,  Любінська  
Н.В., Леонова  Н.А.,  Випиналюк Ю.І.,   Філоненко Н.О.,  Догадіна Л.В.  провели  з   
вихованцями  акцію  «Подарунок власними руками для  учасників в зоні АТО»    

( малюнки,  обереги,  листи); 

         -  26 вересня  2014 р.   зібрана  колективом  ЦДЮТ  гуманітарна  допомога ( теплі 
речі,  солодощі),  малюнки,  обереги,  листи  були передані бійцям в військову частину м. 
Кіровограда; 

-   Грошова   допомога  рідним   загиблих  в зоні  АТО  В.Голого та Д. Цуркана ; 

-  Грошова  допомога  Томащуку  Максиму  мешканцю  м.Знам’янки ,   який  приймає 
участь  в АТО  на східних кордонах України; 

- 02.жовтня  2014 р.   проведена   концертна  програма, надана гуманітарна допомога 
для військовослужбовців  частини  Канатово,  які  від’їжджають в зону АТО. 

-  Матеріальна допомога учасникам АТО, які знаходяться на лікуванні в госпіталі 
м.Дніпропетровськ (клініка ім. Мєчнікова).20.12.2014р. 

Керівник еколого – натуралістичного гуртка Ю.Легкодух керуючись 
Концепцією екологічної освіти України від 20.12.2001р. №13/6-19 «Юні друзі 
природи»  разом із вихованцями розпочали   пошукову діяльність, спрямовану на 
вивчення та дослідження природи рідного краю. 

Тема дослідження «Ліс – зелене багатство країни». 

Мета: вивчення, збереження та збір лікарських рослин центральної частини України ( 
унікальність флори Чорнолісся). 

Очікуваний результат: створення розширеного гербарію лікарських рослин зони 
Чорнолісся. Створення газети «Екологічний вісник». 

Також до цієї роботи долучився гурток «Самоврядування дітей та молоді» (керівник С. 
Шуляшкіна), організувавши разом з активними школярами міста акцію «Чистий ліс». 

Мета акції: прибирання околиць Чорного лісу біля міста від побутового 
сміття. Очікуваний результат: покращення екологічного стану лісосмуги. Звернення 
уваги громади міста на навколишнє середовище . Це наш дім і його треба тримати в 
чистоті. 

В цьому напрямку працюють і інші гуртки закладу  проводячи, екологічні стежини, міні 
акції, десант по висадці дерев та квітів. 

В рамках художньо – естетичного виховання  започатковано проект 
«Мистецтво єднає серця». 

Мета: виховання художніх інтересів, смаків, морально – естетичних ідеалів, потреб у 
художньо – творчій самореалізації та духовно – естетичному самовдосконаленні відповідно 
до індивідуальних можливостей, формування навичок художньої самоосвіти та 
самовиховання. 



Завдання проекту:розширити  та збагатити художньо – естетичний досвід 
вихованців,формувати  систему знань та уявлень про сутність,види та жанри мистецтв – 
музичного, хореографічного, декоративно – ужиткового 

Очікуваний результат: проведення конкурсів, смотрів, виставок, ярмарок  
розпродажів, з підготовкою до фестивалю «Країна мистецтв» 

   Протягом 2013/2014 н. р.   проведено такі заходи: 

             - міський фестиваль мистецтв «Назустріч мрії»; 

       - «Літературна вітальня» для авторів та виконавців власних поетичних творів; 

       - міський конкурс малюнку «Європа очима дітей»; 

  концертна програма до Дня вчителя; 

       - міський конкурс дитячих ілюстрацій до творів Т.Шевченка «Село на нашій Україні»; 

-   концертна програма «Новорічне диво» 

      -  фестиваль «Слава Шевченку»; 

      -  міський конкурс малюнку «Біль Чорнобиля очима дітей»; 

      -  міський конкурс дитячих витворів мистецтва  до Дня матері і сім’ї; 

      -   міський фестиваль танцю «Весняний зорепад»; 

      -   міське свято до Дня захисту дітей»; 

      -   міський конкурс дитячих витворів мистецтва до 200 – річчя народження 

      Т. Шевченка; 

В рамках Концепції по роботі з обдарованими дітьми та молоддю     з 2013 по 
2016р.р. в закладі були розроблені та проведені такі заходи, які сприяли виявленню 
обдарованих дітей з різних видів мистецтв, як результат участь кращих вихованців в 
обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, акціях. 

  презентація закладу на День позашкільника ( 17.09.2013р.), 
виступ  хореографічного   колективу «Екстраверт» керівник Степанова Катерина; 

 участь у концертній програмі кращих дитячих художніх колективів навчальних 
закладів області ( 08.10.2013р.),виступ солістів Винника Івана  та Ольги (вихованців 
колективу бального танцю «Перлина» керівник Залєвська Наталія; 

           участь у обласному фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. П.Вірського,виступ  
хореографічний колектив «Прімавера» керівник Горова Ольга 

 участь у обласній виставці - розпродажу робіт декоративно-ужиткового мистецтва 
на колегії обласної державної адміністрації (28.11.13р.) виробів вихованців гуртків 
декоративно-ужиткового та науково-технічного напрямку; 

 участь в обласному етапі Всеукраїнської новорічно-різдв’яній  виставці «Новорічна 
композиція» (10.12.13р.)      Нагороди: 

 диплом І  ст. гурток «Виготовлення сувенірів» керівник Випиналюк Юлія; 
 диплом ІІ ст. гурток «Незвичайне поряд» керівник Кондратьєва Світлана; 



 диплом І ст. гурток «Іграшка-сувенір» керівник Любінська Надія; 
 диплом ІІ ст. гурток «Українська вишивка» керівник Дордюк Світлана; 

 участь у Всеукраїнській виставці «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» (квітень 
2014 року)        

 Нагороди: 

 диплом ІІ ст. Олійник Д. вихованець гуртка «Паперопластика» керівник Філоненко 
Наталія; 

 диплом ІІ ст. гурток «Оригамі» керівник Догадіна Людмила; 
 диплом І ст. гурток «Початкове технічне моделювання» керівник Калашнікова 

Ірина; 
 диплом ІІ ст. гурток «Технічний дизайн» керівник Леонова Наталія; 
 диплом І ст. гурток «Судномодельний» керівник Колесник Ігор; 

 диплом ІІІ ст. гурток «Виготовлення сувенірів» керівник Випиналюк Юлія; 
 участь у обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і 

люби свій рідний крій!» (березень 0214р.). Приймали участь: вихованці керівників 
гуртків: Дордюк Світлани,  Любінській Надії, Цатурян Світлани, Кондратьєвій 
Світлани. 

 участь у Всеукраїнському конкурсі «Космічні фантазії»   

 Нагороди: 

 дипломи І та ІІ ст. гурток «Технічний дизайн» керівник Леонова Наталія; 
 диплом ІІІ ст. гурток «Оригамі» керівник Догадіна Людмила; 
 диплом ІІ ст. Приходько М. вихованець гуртка «Судномодельний» керівник 

Колесник Ігор; 
 диплом ІІІ ст. гурток «Паперопластика» керівник Філоненко Наталія; 
 диплом ІІІ ст. гурток «Виготовлення сувенірів» керівник Випиналюк Юлія.   

 участь у обласному фестивалі хореографічного мистецтва (02.05.14 р.) 

 диплом ІІІ ст. колектив бального танцю «Перлина» керівник Залєвська Наталія; 
 диплом ІІ ст. хореографічний колектив «Любава» керівник Долинська Олена. 

 


