
Про підсумки 
навчально-виховної роботи  

за І семестр 
2016/2017 навчальний рік 

 

щодо участі вихованців гуртків, 
школярів міста у конкурсах, 

фестивалях, змаганнях різних рівнів 



“Зразковий хореографічний колектив 
бального танцю “Перлина””,  

керівник Н. Залєвська 
 • Міжнародний фестиваль “Світ у твоїх долонях” 

(Диплом ІІІ ступеня, м. Київ, жовтень) 
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“Зразковий хореографічний колектив 
сучасного танцю “Екстраверт””,  

керівники М. Стукаленко, К. Степанова 
 • Обласний мистецький проект “Відкриваємо нові 

таланти” в рамках акції “Майстри мистецтва дітям” 
 (Диплом за участь, м. Знам’янка, жовтень) 
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“Фото гурток”, керівник С. Нетьосов 

• Обласні змагання юних фотоаматорів  
(Диплом ІІ ступеня, м. Кропивницький, жовтень) 

• Обласний етап Всеукраїнського конкурсу  
“Моя Україна” 

(Диплом І ступеня отримала Любушко Марія, м. Кропивницький, жовтень) 
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“Самоврядування дітей та молоді”, “КВК”,  
керівник С. Шуляшкіна-Кулікова 

 

• Участь в засіданнях Обласного парламенту дітей. 
Дистанційне навчання в Обласній школі лідерів 

• Регіональна інтернет-конференція  

“Україна: шлях у майбутнє” 
(Сертифікат за участь, м. Кропивницький, жовтень) 

• Обласний чемпіонат КВН  
          (м. Кропивницький, листопад) 
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“Незвичайне поряд”, керівник С. Кондратьєва,                                          

“Іграшка-сувенір”, керівник Н. Любінська,  

“Виготовлення сувенірів”, керівник Ю. Випиналюк, 

 “Паперопластика”, керівник Н. Філоненко,  

“Початкове технічне моделювання”, керівник Г. Шматкова,  

“Ляльковий театр”, керівник К. Зайченко,  

“Юні друзі природи”, керівник А. Кобець 

 • Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка 
“Новорічна композиція” та “Новорічний сувенір”  

(м. Кропивницький, грудень) 
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Обласний синхронний турнір  
Кубку з гри “Що? Де? Коли?” 

культорганізатор С. Шуляшкіна-Кулікова 
           (м. Кропивницький, листопад) 
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Свято до дня Позашкілля 
“Об’єднаємо дітей мистецтвом” 

День відкритих дверей  
 



Конкурсно-розважальна програма 
“Міс Золота Осінь-2016” 

Виставка виробів з природнього матеріалу  
“Осінні фантазії” 
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Розважальна програма “Дивовижні друзі” 
Виїзний концерт для вихованців школи-інтернат 
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Концертна програма 
“Бал для Святого Миколая” 

 Для вихованців гуртків ЦДЮТ 
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Новорічні ранки 
“Казкова подорож Білосніжки”,  

Шоу-програма “Новорічний карнавал” 
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Урочистості з нагоди святкування  
Дня працівників освіти 

 
 

Співпраця колективу ЦДЮТ з громадою міста 



Урочистості з нагоди  
Всеукраїнського дня працівників культури  

та аматорського мистецтва 
 Співпраця колективу ЦДЮТ з громадою міста 
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Урочистості з нагоди  
Міжнародного дня волонтера 

 Співпраця колективу ЦДЮТ з громадою міста 
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Лялькова вистава “Колобок”  
(за сучасною інтерпретацією)  

для дітей бійців, які загинули в АТО 

Співпраця колективу ЦДЮТ з громадою міста 
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Міський Фестиваль військово-патріотичної 
творчості “Хоробрі серця” 

Благодійний ярмарок-розпродаж  
кондитерських виробів 
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