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Звіт 

про освітню діяльність 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» за 2019-2020 н.р. 

від 02.06.2020 р. 
 

У 2019-2020 в закладі працювали: 

- 57 дитячих колективів; 

- 130 навчальних груп; 

- 1972 вихованців. 

за напрямами: 

- художньо-естетичний (хореографічне, музичне, образотворче, 

декоративно-прикладне мистецтво); 

- гуманітарний; 

- науко-технічний; 

- соціально-реабілітаційний. 

за рівнями освіти: 

- початковий – 47% 

- основний – 27% 

- вищий – 26% 

Серед творчих колективів закладу мають почесні звання: 

«Народний художній колектив»: 

- хореографічний ансамбль «Перлина»; 

- ансамбль народного танцю «Вихиляс»; 

- циркова студія «Едельвейс»; 

- студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 

«Зразковий художній колектив»: 

- студія декоративних квітів «Троянда»; 

- студія художнього в’язання «Візерунок»; 

- студія рукоділля «Fancy»; 

- студія естрадного вокалу «Акцент» 

Вітаємо дитячі колективи «Перлина» та «Вихиляс» які згідно наказу МОН 

України від 04.03.2020 №367 підтвердили звання «Народний художній колектив»! 

Дитячі колективи і вихованці ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» беруть 

активну участь у фестивалях, конкурсах, виставках, концертних програмах, творчих 

проєктах які проводять на різних рівнях: 
Участь у заходах різних рівнів 2019-2020 н.р. 

ЦДЮТ Районні Міські Обласні Всеукраїнські Міжнародні 

51 21 16 13 41 22 

Всього – 164 

 

Результативність участі у заходах станом на 30.05.2020 н.р. 

Рівні участі Гран-Прі І місце ІІ місце ІІІ місце 

Міжнародного 13 35 22 8 

Всеукраїнського 18 114 39 18 

Обласного 1 56 22 13 

Міського 2 16 5 1 

Всього 34 221 88 40 
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Взагалі за цей навчальний рік дитячі колективи отримали 34 Гран-прі, а саме: 

гурток ігротехніків та сценічної майстерності – 1 міського значення; хореографічний 

ансамбль «Перлина» – 16 «Гран-прі» (1 обласного, 9 всеукраїнського та 6 

міжнародного), ансамбль народного танцю «Вихиляс» – 2 «Гран-прі», (1 

всеукраїнського та 1 міжнародного), циркова студія «Едельвейс» – 11 «Гран-прі» (8 

всеукраїнського та 3 міжнародного), студія декоративних квітів «Троянда» – 1 

«Гран-прі» міського значення, студія рукоділля «Fancy» – 3 «Гран-прі» 

міжнародного значення; 

Виховна діяльність закладу спрямована на усесторонній розвиток особистості, 

яка відображається у 7 програмах організаційно-масової робота, як одного із 

пріоритетних напрямів закладу, а саме: творчо-презентаційна «Час шукати та 

дивувати»; благодійна «Добрі справи»; творчо-дозвіллєва «Світ захоплень»; «Разом 

мріємо та зростаємо» програма, яка поєднує в собі сумісні заходи ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» з територіальним відділом освіти Шевченківського 

району і районною адміністрацією по Шевченківському району; програма 

інтерактивного спілкування «Життєвий потенціал дозвілля», програма 

«Краплинки», яка передбачає заходи для вихованців студії «Краплинки» та 

національно-патріотична програма «Моя країна – Україна». 

Були реалізовані проєкти: 

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса дитинства – Гра» 

орієнтований на формування та розвиток ігрової культури у дітей, як 

важливого елементу їх повноцінного особистісного росту, набуття 

освіченості, комунікативних навичок, соціалізації, пошуку і впровадження 

інноваційних форм ігрової діяльності.  

- «Гра без кордонів» – ігровий проєкт, який забезпечує позитивну динаміку 

гармонійного розвитку особистості засобами ігрового стилю виховання у 

відповідності до вікових особливостей вихованців. 

- «Зірка року» – конкурс грантової підтримки творчих, обдарованих, 

талановитих та ініціативних вихованців ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району». 

Мета діяльності практичного психолога закладу: створення умов для 

всебічного розвитку вихованців дитячих творчих колективів закладу, збереження і 

зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я, підвищення рівня психологічної 

компетентності учасників освітнього процесу закладу, надання психолого-

педагогічної підтримки в умовах реформування освіти. 

Протягом року виконувались наступні завдання: 

- створення умов щодо безпечного та комфортного психологічного середовища 

для учасників освітнього процесу;  

- психологічне забезпечення та соціально-педагогічний супровід превентивної 

освіти у закладі; 

- сприяння використанню інноваційних підходів до навчання та розвитку дітей 

у освітньому просторі закладу: підходу «навчання через гру», практики 

ранкових зустрічей, проектної діяльності, занять з арт-терапії та створення 

сучасного розвивального освітнього середовища; 

- надання психологічної підтримки педагогам у період змін шляхом організації 

обміну досвідом між педагогами закладів – учасників проєкту «Сприяння 
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освіті», проведення психолого-педагогічних лабораторій, психологічних та 

навчальних тренінгів, індивідуальних та групових консультацій тощо; 

- проведення діагностичної та дослідницької діяльності щодо покращення 

партнерської взаємодії з батьками та якості освіти у закладі; 

- сприяння формуванню розвитку м’яких навичок (soft skills) вихованців ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» як умови їх успішної реалізації у житті; 

- надання психологічної підтримки та консультативно-методичної допомоги 

вихованцям, педагогам і батькам. 

Аналіз досягнутих результатів на базі студії інтелектуального і творчого 

розвитку дітей дошкільного віку «Краплинки» ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» було організовано навчальну практику «Навчання через гру» студентів 

факультету Соціальної педагогіки і психології Запорізького національного 

університету за спеціальністю «Дошкільна освіта». 

У цьому році було продовжено роботу щодо психологічного супроводу 

педагогів у період трансформаційних змін в освіті, їх мотивацію до професійного та 

особистісного зростання. 

Протягом року практичним психологом проведено: 

1. Психологічні зустрічі для батьків вихованців дошкільного віку «Коло 

люблячих батьків». 

2. Спільні заняття «Радість пізнання» для батьків та вихованців студії 

краплинки». 

3. Заняття психолого-педагогічної лабораторії для педагогів Центру за темами: 

«Педагогіка гри», «Розвиток soft skills вихованців дитячих колективів закладу. 

Практичний аспект», «Булінг: запобігання, виявлення та відповідальність» 

(дистанційно). 

4. Індивідуальні та групові заняття з пісочної та галькової терапії для учасників 

освітнього процесу закладу. 

5. Індивідуальні та групові консультацій для вихованців, педагогів і батьків 

закладу. 

6. Сумісно з навчально-виховним відділом проведено засідання педагогічної 

ради «Розвиток soft skills і hard skills в освітньому просторі позашкільного закладу». 

7. Відстеження результатів вступу випускників до закладів вищої освіти за 

напрямами позашкільної освіти. 

8. Аналіз контингенту вихованців та складання соціальний паспорту закладу. 

Аналіз діагностичної роботи 

1. У грудні 2019 року проведено дослідження рівня розвитку Soft ckills серед 

педагогів закладу. Отримані результати  дослідження свідчать про те, що педагоги 

закладу володіють сучасними компетенціями обмежено: ключові компетенції  

проявляються в простих або знайомих ситуаціях, але не проявляється в 

нестандартних, проблемних ситуаціях, що потребує їх розвитку та вдосконалення 

шляхом щоденної практики. Тому необхідно приділити особливу увагу розвитку у 

педагогів лідерських якостей, креативності, співробітництва з іншими, вміння 

вирішувати проблемні ситуації. З цих питань заплановано проведення освітніх 

заходів у другому півріччі 2019 -2020 н.р. та новому 2020 – 2021 н.р. 

2. У лютому 2020 року досліджувалось емоційно-ціннісне ставлення педагогів до 

їх професійної діяльності, вихованців та батьків – до закладу та світу в цілому, в 
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рамках мотиваційного проєкту «Я вже сьогодні змінюю світ на краще». 

Дослідження виявило позитивне ставлення батьків і вихованців до закладу, їх 

активну життєву позицію та бажання змінюватись на краще. На думку батьків, наш 

заклад має позитивний виховний вплив на дітей, розвиває необхідні якості, сучасні 

навички і вміння, які знадобляться їх дітям для самореалізації в житті. Педагоги 

відзначили, що їх професійна діяльність – ресурс, улюблена справа, яка змінює світ 

на краще.  

3. У квітні 2020 року було проведено онлайн анкетування керівників дитячих 

колективів щодо реалізації дистанційного навчання у ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району. Результати анкетування показали, що 60% вихованців 

дитячих колективів закладу залучено до дистанційного навчання, решта – 40% 

вихованців, не залучено до навчання з причин відсутності інтернету та необхідних 

технічних засобів, великого навантаження у школі, знаходження за межами міста, 

умов проживання, відсутності підтримки батьків тощо. Освітній процес переважно 

відбувається у груповій формі, в меншій мірі – індивідуально та за допомогою 

батьків. Серед найбільших труднощів реалізації дистанційного навчання педагоги 

зазначили відсутність або невідповідність технічного обладнання як у вихованців 

так і у педагогів, відсутність домашніх умов для проведення онлайн зустрічей, 

несерйозне ставлення вихованців до дистанційного навчання у позашкільній освіті, 

недостатність знань та досвіду педагогів для реалізації навчання за допомогою 

дистанційного зв’язку. Але більшість педагогів закладу відзначили, що дистанційне 

навчання для них – це новий досвід, нові можливості та професійний розвиток. 

Найбільший успіх – це переосмислення пріоритетів у роботі, нового підходу до 

навчання, освоєння нових програм і форм навчання, розвиток креативності та 

підтримка батьків. 

4. На даному етапі проводиться онлайн анкетування батьків вихованців дитячих 

колективів щодо рівня дистанційного навчання у ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району. 

Аналіз консультативної роботи (основних проблем, з яких зверталися до 

практичного психолога). 

Протягом року потребували допомоги психолога батьки вихованців закладу (40 

осіб), вихованці (15) та педагоги (14). Переважна тематика звернень батьків 

пов’язана з потребою підвищення мотивації дітей до навчання, вихованців – 

взаємовідносини в системі «батьки-діти», педагогів – професійне вигорання. 

Тематика звернень до психолога 
№ Тематика звернень К-ть звернень 

з боку батьків 

1.  Формування психологічної готовності дошкільників до 

навчання в школі 

12 

2.  Підвищення мотивації дітей до навчання, проблеми шкільної 

неуспішності 

13 

3.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми 

самооцінки дитини 

2 

4.  Адаптація дитини до нового колективу  2 

5.  Профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних 

речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління) 

1 
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№ Тематика звернень К-ть звернень 

6.  Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 4 

7.  Професійне самовизначення дітей 3 

8.  Обдаровані діти 2 

9.  Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 1 

з боку педагогів 

1.  Асоціальні прояви у поведінці дітей 1 

2.  Адаптація дитини до нового колективу 2 

3.  Формування психологічної готовності дошкільників до 

навчання в школі 

2 

4.  «Професійне вигорання» педагогів 4 

5.  Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 3 

6.  Обдаровані діти 2 

7.  Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 1 

з боку вихованців 

1.  Труднощі у навчанні 2 

2.  Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 6 

3.  Відсутність мотивації до навчання 2 

4.  Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні 

конфлікти 

2 

5.  Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 1 

Згідно річного плану Центру було організовано психологічні зустрічі для 

батьків, доповіді психолога на батьківських зборах, педрадах, школах педагогічної 

майстерності, методоб’єднання, що проводились у закладі. 

Методична діяльність 

№ Назва методичної розробки 

На яку категорію 

суб’єктів 

спрямована 

Де впроваджувалась 

1 Рекомендації педагогам щодо 

розвитку soft skills. 

Педагогічні 

працівники 

закладу 

Засідання педагогічної 

ради «Розвиток soft skills і 

hard skills в освітньому 

просторі позашкільного 

закладу» 

2 Методичні рекомендації щодо 

виявлення ознак жорстокого 

поводження з дітьми та 

незадоволення їхніх потреб. 

Педагогічні 

працівники 

закладу 

Психолого-педагогічна 

лабораторія 

Реалізація проєкту «Сприяння освіті» 

№ Тематика 
Термін 

проведення 

1 
Інформаційно-мотиваційна зустріч для директорів і кураторів 

закладів-учасників проєкту. 
вересень 

2 Супроводжуючий тренінг «Креативність». жовтень 

3 
Тренінг для педагогів щодо проведення педпрактики для 

спецкурсу. 
листопад 

4 Проведення навчального тренінгу «Академія гри-1» листопад 
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№ Тематика 
Термін 

проведення 

5 Leaderchip. січень 

6 
Супроводжуючий тренінг щодо проведення фестивалю гри 

навчання і натхнення «Play Fest». 
лютий 

7 Участь у онлайн вебінарі «Креативність». березень 

8 
Участь у онлайн марафоні «Наскрізне впровадження підходу 

«навчання через гру в освітній простір ЗДО». 
квітень 

9 
Підготовка проєкту «Сходинки успіху маленької гімнасти» в 

рамках проведення «Play Fest». 
травень 

10 
Участь у всеукраїнському фестивалі гри навчання і натхнення 

«Play Fest». 
червень 

Підвищення професійного рівня педагогів. 

У 2019-2020 навчальному році чергову атестацію пройшли 7 педагогічних 

працівників закладу. За результатами атестації: 

1. Відповідають займаній посаді, раніше встановленому 12 тарифному розряду 

та раніше присвоєному педагогічному званню «керівник гуртка – методист»: 

- Мазнєва Г.В., керівник гуртка ігротехніків «Майстерня ГРИ»;  

- Ніколаєнко І.В., керівник гуртка сценічної майстерності; 

- Пелішок Г.В., керівник ансамблю народного танцю «Вихиляс»;  

- Солдатова І.М., керівник студії декоративних квітів «Троянда».  

1. Відповідає займаній посаді Мазнєва Г.В., заступник директора з виховної 

роботи. 

2. Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» Черевична О.А., практичний психолог. 

3. Відповідають займаній посаді, раніше встановленому 12 тарифному розряду 

- Дерік С.Г., керівник оркестру народних інструментів; 

- Кочеткова Ю.М., керівник ансамблю сопілкарів. 

Протягом навчального року курси підвищення кваліфікації при ЗОІППО 

пройшли 11 педагогів. 

Учасниками тренінгів (які одержали сертифікати) стали 6 педагогів. 

Під час карантину (у період з березня по травень 2020 року) педагогічні 

працівники закладу взяли дистанційну участь більше ніж у 226 різноманітних 

освітніх заходах: вебінарах, онлайн майстер-класах, Zoom-конференціях, тренінгах 

особистісного росту, онлайн-курсах, тощо на платформах «Всеосвіта», «На урок», 

«Prometheus», «Освіторія», у соціальній мережі «Facebook» та інш. Керівники 

дитячих колективів стали учасниками: Online марафону «Навчання через гру у ЗДО: 

наскрізність, системність і цілісність» у Fb спільноті «Сприяння освіті» від The 

LEGO Foundation (04.05.-08.05.2020); Методологічного семінару з позашкільної 

освіти, on-line відкритої лекції «Дистанційна робота закладів позашкільної освіти», 

організатором яких стала Міжнародна асоціація позашкільної освіти (20.05.2020); 

вебінару «Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами 

1-го тижня" (01.04.2020); вебінару Наталії Рибалко – засновника школи мов 

Babelfish, «Як викладати в онлайн цікаво, доступно, результативно?» (24.05.2020); 

Інтенсиву Дмитра Карпачова «Дитячі причини дорослих проблем» (25.05.-

27.05.2020); І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи 



7 
 

удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 

(28.05.-29.05.2020); online-курсу підвищення кваліфікації педагогів дитячих таборів 

«Шалена майовка» (03.05.-10.05.2020); online-навчання в проєкті «Ресурсний табір 

ЛИ-camp» (08.05.-22.05.2020), вебінару «Онлайн школа хореографії» (07.05.2020); 

лекції Антона Овчіннікова «5 кроків на шляху до професії хореографа. Як 

перетворити захоплення на професію», вебінару «Як перетворити творчий колектив 

на бренд?» та інш. 

Кількісні показники за результатами дистанційного навчання: 

1. кількість відео майстер-класів – 27; 

2. кількість відеонанять – 74; 

3. кількість відеозавдань – 37; 

4. кількість аудіозавдань – 12; 

5. участь педагогів в освітніх заходах – вебінарах, онлайн майстер-класах – 

226, сертифіковані – 79; 

6. участь педагогів у сертифікованих освітніх заходах протягом 2019-2020 н.р. 

– 91; 

7. кількість публікацій про діяльність дитячих колективів закладу в групі 

«Департамент освіти і науки Запорізької міської ради» на «Facebook» – 42; 

8. кількість публікацій у групі «Центр творчості на Чарівній» на «Facebook» – 

більше 1400 публікацій; 

9. на сторінці групи «Міжнародна асоціація позашкільної освіти МАПО» у 

мережі «Facebook» – 35; 

10. на сторінках груп «Позашкільна освіта», «Позашкілля. Керівник гуртка», 

«VIVA ПОЗАШКІЛЛЯ» у мережі «Facebook» – більше 500; 

11. на сайті е-газети МОН України – 1. 

За період навчального року було зроблено 6 публікацій з досвіду роботи 

педагогів закладу, е-журнал «Позашкілля» ЗОІППО. 

Досягнення педагогів за підсумками року: 

Яновський І.І., керівник авіамодельного гуртка, – переможець Всеукраїнського 

конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 

системи освіти, наказ МОН України від 24.12.2019 №1626. 

Гончарова Т.О., керівник студії вокального співу «Акцент», – переможець 

міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» в номінації «Керівник-гуртка – 

2020» та 2 місце в обласному етапі конкурсу. 

На базі закладу за період з вересня 2019 р. по 29.02.2020 було проведено 8 

заходів різного рівня: 

- ознайомча практика студентів І курсу факультету «Соціальна педагогіка та 

психологія» ЗНУ, спеціальність – дошкільна освіта згідно договору з ЗНУ, 31 

жовтня 2019 – 28 осіб; 

- навчальна практика «Навчання через гру» студентів ІІ курсу факультету 

«Соціальна педагогіка та психологія» ЗНУ, спеціальність – дошкільна освіта 

згідно договору з ЗНУ, 2-6 грудня 2019 – 5 осіб; 

- тренінг «Академія гри» для педагогів закладів освіти – учасників проєкту 

«Сприяння освіті», за участю викладача кафедри «Початкової та дошкільної 
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освіти» факультету «Соціальна педагогіка та психологія» ЗНУ, 17 жовтня 

2019 – 21 особа; 

- круглий стіл працівників ЗПО м. Запоріжжя щодо обговорення проєкту 

концепцій розвитку позашкільної освіти України, 8 листопада 2019 – 12 осіб; 

- управлінська практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівного 

складу закладів позашкільної освіти сумісно з ЗОІППО – 28 осіб; 

- тренінг для педагогів закладів освіти – учасників проєкту Сприяння освіті 

«Навчання через гру», 20 листопада 2019 – 23 особи; 

- практикум для вчителів музики, ОБМ, та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

сумісно з ТВО – 18 осіб; 

- відкритий обласний семінар-практикум «DEEP DIVE» «Забезпечення якості 

освіти закладу позашкільної освіти: досвід та перспективи». Захід пройшов 

сумісно з Міжнародною асоціацією позашкільної освіти - МАПО, Запорізьким 

відділенням Державної служби якості освіти, ДОН ЗОДА та ДОН ЗМР. Захід 

пройшов за участю Президента МАПО, завідувача кафедри позашкільної 

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, заслуженого діяча наук і техніки України, 

доктора педагогічних наук, професора Биковської О.В. та представників 

закладів позашкільної освіти з п’яти областей України (Дніпропетровська, 

Луганська, Одеська, Вінницька, Чернігівська області)– 92 особи 

За період навчального року педагоги взяли участь: 

- Всеукраїнський форум до Дня Позашкілля, м. Київ – міжнародний семінар 

«Сучасна концепція позашкільної освіти», м. Київ ( 1 педагог); 

- Круглий стіл «Позашкільна освіта: національні та регіональні перспективи», 

м. Київ (1 педагог); 

- Всеукраїнський форум МОН України, МАПО та депутатів Верховної ради, м. 

Київ (1 педагог); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція м. Львів (1 педагог); 

- Семінар–практикум для організаторів дозвілля м. Дніпро (2 педагога); 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар м. Хмельницький (1 педагог); 

- ІІІ Всеукраїнські актуальні зустрічі «Дизайн мислення як стратегічний вектор 

розвитку освітньо-виховної системи закладу позашкільної освіти» м. Рівно (2 

педагога); 

- Міжнародний інтерактивний табір «Лабораторія Гри», м. Київ (1 педагог); 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» учасник засідань робочої групи МОН 

України щодо обговорення концепції розвитку позашкільної освіти та Державної 

служби якості освіти щодо створення критеріїв оцінки якості позашкільної освіти. 

За підсумками роботи у 2019 році заклад отримав почесну відзнаку у галузі 

позашкільної освіти «Партнерство – 2019» Міжнародної асоціації позашкільної 

освіти та видавничої групи «Шкільний світ», грудень 2019 р. 

Фінансування та матеріально-технічної база за період 2019-2020 н.р. 

Складові фінансування: 

1. Кошторис закладу. 

1.1. заробітна плата; 

1.2. оплата комунальних послуг; 

1.3. інші витрати: 

- миючі засоби – 1470,0 грн.; 
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- дезінфекція – 2055,0 грн.; 

- перезарядка вогнегасників – 3664,0 грн.; 

- держперевірка лічильників – 3600,0 грн.; 

- спіл та кронування дерев –6761,0 грн.; 

- фестиваль «Адреса дитинства – Гра» -16100,0 грн; 

2. Зелені насадження (береза, туя, гортензія) ДОН ЗМР – 31800,0 грн.; 

3. Депутатські кошти від Хвостака В.В., депутата обласної ради 50000,0 грн. 

(столи та стільці для LEGO кімнати, наочність для студії «Краплинки», 

інтерактивна дошка), серпень 2019 року. 

4. Передано матеріальних цінностей та послуг до закладу від БО 

«Жемчужина»: 

 

I. Інформація про перелік товарів та послуг отриманих як благодійна допомога 

БО «Жемчужина» ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» за період 

з 01.09.2019 по 31.12.2019 року. 

 
№ Видатки БО вересень жовтень листопад грудень всього 

1. Придбання та обслуговування 

комп’ютерної і копіювальної 

техніки 

250,00 6267,00 300,00 3453,00 10270,00 

2. Придбання обладнання: 

меблі 

   

5704,05 

  

5704,05 

для забезпечення освітнього 

процесу 

 1627,00  10247,00 11874,00 

виготовлення наочності 2547,35    2548,35 

комплектуючі до швейної машинки, 

придбання тканини, фурнітури для 

виготовлення сценічних костюмів 

та реквізиту 

6643,97 2949,30 6507,94 16343,32 32444,53 

танцювальне взуття   34202,40  34202,40 

3. Придбання канцтоварів 1074,50 1795,70 7190,43 1014,60 11075,23 

4. Підвищення професійного рівна 

вихованців та педагогів 

     

придбання матеріалів для 

виготовлення виставкових робіт 

  630,50   425,23 1055,73 

придбання матеріалів для 

проведення майстер-класів 

378,98 562,54   941,52 

участь у фестивалях, змаганнях, 

творчих зустрічах, семінарах-

практикумах, тренінгах, курсах, 

конференціях 

2455,96 4054,82  6831,03 11566,7 24908,51 

придбання журналів обліку роботи      

періодична печать   6731,08  6731,08 

5. Надання послуг:      

поліграфічні, копіювання та 

переплетення, печатна продукція 

   2110,4 2110,40 

поштові послуги 88,00 16,00 16,00 599,00 719,00 

послуги зв’язку 414,77   760,54 1175,31 

фотодрук 60,00    60,00 

Інтернет    1797,00 1797,00 

автопослуги    733,67 733,67 

6. Господарча діяльність: 2312,02 981,39 9380,18 9429,68 22103,27 

чистка плитки  4656,00    4656,00 
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№ Видатки БО вересень жовтень листопад грудень всього 

аналіз води 1035,48    1035,48 

опір напруги  1849,37    1849,37 

повірка водоміру    80,00 80,00 

7. Організація та проведення 

навчально-методичних та 

організаційно-масових заходів: 

     

оренда зали      

оформлення сцени   2165,00   2165,00 

сувеніри та подарунки    2037,00  

ігровий реквізит 2101,00 2787,00 14259,90  19147,90 

Друк книги    1800,00  1800,00 

 Всього     201187,80 

 

II. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг отриманих 

як благодійна допомога БО «Жемчужина» 

ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

за період з 01.01.2020 по 30.05.2020 рік 

 
№ Видатки БО січень лютий березень квітень травень всього 

1. Придбання та обслуговування 

комп’ютерної і копіювальної 

техніки 

5664,00  650,00 - - 6314,00 

2. Придбання обладнання:    - - - 

вікно  4472,00  - - 4472,00 

для забезпечення освітнього 

процесу 

31630,30 23468,4 28615,00 - - 83713,70 

виготовлення наочності    - - - 

комплектуючі до швейної 

машинки, придбання тканини, 

фурнітури для виготовлення 

сценічних костюмів та реквізиту 

7751,35 3361,48 16222,49 - - 27335,32 

3. Придбання канцтоварів 285,30 3447,97  - - 3733,27 

4. Підвищення професійного рівна 

вихованців та педагогів 

   - - - 

придбання матеріалів для 

виготовлення виставкових робіт 

66,30  544,40 - - 610,70 

придбання матеріалів для 

проведення майстер-класів 

   - - - 

участь у фестивалях, змаганнях, 

творчих зустрічах, семінарах-

практикумах, тренінгах, курсах, 

конференціях 

1646,80 3616,14 4800,00 - - 10062,94 

періодична печать 229,00   - - 229,00 

навчання відповідальних осіб за 

теплове господарство, ТБ та 

ППБ 

  450,00   - - 450,00 

5. Надання послуг:   2600,00 - - 2600,00 

поліграфічні, копіювання та 

переплетення, печатна 

продукція 

 4320,40  - - 4320,40 

обстеження музичних 

інструментів 

  2600,00 - - 2600,00 

фотодрук 280,00   - - 280,00 

поштові послуги  92,00 43,00 - - 135,00 

послуги зв’язку   900,00 890,0 - 1790,0 
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№ Видатки БО січень лютий березень квітень травень всього 

оформлення сцени, 

культобслуговування 

   - - - 

Веб-Хостинг сайт    - - - 

Інтернет   599,00 1198,0 - 1797,0 

автопослуги   100,00 - - 100,00 

6. Господарча діяльність: 9028,08 11496,92 7817,34 - 10368,00 38710,34 

ремонтні роботи   16084,00 - - 16084,00 

7. Організація та проведення 

навчально-методичних та 

організаційно-масових заходів: 

   - - - 

оренда зали    - - - 

оформлення сцени     - - - 

сувеніри та подарунки    - - - 

грамоти    - - - 

ігровий реквізит 89,90   - - 89,90 

«Зірка року»    - 14500,00 14500,00 

 Всього      219927,57 

 

В цьому навчальному році:  

1. Підготували та оформили Договір оренди ЗМР на роботу дитячого буфету в 

закладі; 

2. Проведено капітальний ремонт та обладнано методичний кабінет площею 19 

кв.м. (силами закладу); 

3. Проведений капітальний ремонт (стеля, стіни, електропроводка, музичного 

обладнання каб. №124). 

4. Обладнано сучасне музичне обладнання в т/з №1, 2, 3 (силами закладу), 

5. Обладнано нове приміщення для роботи гуртка «LEGO простір» 

6. Проведено генеральний ремонт допоміжного приміщення №1. 

7. У червні 2020 р. буде повністю завершено музичне обладнання в каб. №201, 

205. 

 

 

 

Директор       Р.Ю. Щитинина 


