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В и х о в н а  р о б о т а .  О р г а н і з а ц і й н о - м а с о в а  д і я л ь н і с т ь  

Мета: створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдоскона-

лення та активних дій.  

Завдання: 

- оновлення освітнього простору засобами реалізації виховних заходів, змістовного дозвілля та  соціальних проєктів; 

- підтримка та надання стимулу в творчому розвитку талановитим вихованцям; 

- реалізація ідей педагогіки партнерства засобами переходу на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між всіма учасниками освітнього 

процесу. 

№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

вересень 

1.  Підготовка та проведення серпневої учительської конференції. 31.08.2021 ккз ім. О. Довженка Мазнєва Г.В. 

2.  Відкриття освітнього сезону 2021-2022: 

- виставка робіт студій образотворчого мистецтва та деко-

ративно-прикладної творчості; 

- майстерні оpen-air; 

- ігровий майданчик «Актив! Здоров’я! Позитив!»; 

- авіамайданчик;  

- Плейбек-театр; 

- Art PR програма «Жити! Творити! Любити!». 

14.09.2021 ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Мазнєва Г.В., 

Ніколаєнко І.В. 

3.  День Позашкілля. Перформанс «#ПозашкілляЄднає». 25.09.2021 ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Мазнєва Г.В., 

Ніколаєнко І.В. 

4.  Обласна виставка-конкурс дитячої творчості «Берегиня роду 

українського». 

вересень-жовтень БК «Орбіта» Солдатова І.М. 

5.  Обласні патріотичні благодійна акція «З любов’ю до Героя», 

«Прапор солдату», «Новорічний подарунок військовому», «Ве-

ликодній кошик для героя». 

протягом року ЗОЦХЕТУМ Солдатова І.М. 

6.  Участь дитячих творчих колективів у фестивалях, конкурсах, 

виставках, змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів 

відповідно до Положень. 

протягом року відповідно до положення керівники дитя-

чих колективів 

жовтень 

7.  Святкування Дня працівників освіти. жовтень ТВО, департамент освіти і 

науки 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

8.  Обласний конкурс-виставка декоративно-ужиткового «Народна 

іграшка». 

жовтень-листопад  ЗОЦХЕТУМ Солдатова І.М. 

9.  Концертна програма до Дня міста. жовтень парк ім. Бочарова Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 



  39 

№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

10.  Святковий концерт до Дня визволення Запоріжжя від німецько-

фашистських загарбників. 

жовтень парк ім. Клімова Мазнєва Г.В.  

11.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса 

дитинства – Гра». 

27-30.10. 2021 Обласний краєзнавчий му-

зей 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

12.  Міський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Стежини рідної землі». 

жовтень ПНЗ «Комунарський ра-

йонний ЦМ та Ш» 

Ніколаєнко І.В. 

Солдатова І.М. 

13.  Міський фестиваль творчих колективів позашкільних навчаль-

них закладів «Пам'ять поколінь безмежна». 

жовтень ПНЗ «ЦТДЮ Олександрів-

ського району» 

Мазнєва Г.В. 

14.  Міські змагання з паперового авіамоделювання. жовтень ПНЗ «СЮТ» Яновський І.І. 

листопад 

15.  Міський фестиваль вокалістів «Пісенний листопад». листопад ПНЗ «ЦЕВ Хортицького 

району»  

Гончарова Т.О. 

Кірєй О.А. 

16.  Виставки малюнків: 

- «Свято кольорів» – роботи вихованців груп початкового 

рівня навчання; 

- «Новорічне диво»; 

- «До побачення, зимо! Здрастуй, весно!»; 

- «Світле свято Великдень». 

 

листопад 

 

грудень 

лютий 

квітень 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Стринадкіна С.О. 

17.  Районна фінальна ігрова програма для дітей молодшого шкіль-

ного віку «PROгроші». 

листопад м. Запоріжжя Ніколаєнко І.В. 

Мазнєва Г.В. 

грудень 

18.  Телеміст Запоріжжя-Оттава «Dance Time»: хореографічний ан-

самбль «Перлина»  та Ottawa Dance Academy. 

грудень ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

19.  Міський фестиваль «Добро починається з тебе». грудень ПНЗ «Комунарський ра-

йонний ЦМ та Ш» 

Солдатова І.М, 

20.  Святковий концерт до Дня Шевченківського району. грудень БК ім. Шевченка Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

21.  Новорічні свята  для вихованців закладу. грудень-січень ЦДЮТ Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

січень 

22.  Міський зимовий фестиваль  «Різдвяні вітання». січень 

 

ПНЗ «ЦТДЮ Олександрів-

ського району» 

Ніколаєнко І.В. 

23.  Покладання квітів до погруддя Т.Г. Шевченка з нагоди: 

- до Дня Соборності України; 

- до Дня народження Т.Г. Шевченка; 

 

січень 

березень 

 

 

Площа ім. Т.Г. Шевченка 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В.,  
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

- до Дня Конституції України; 

- до Дня Незалежності України та інші /згідно із заявка-

ми/. 

червень 

серпень 

керівники колек-

тивів 

24.  Обласний конкурс авторської дитячої і юнацької поезії та прози 

«Я – за єдину Україну!». 

січень-березень БК «Орбіта» Немельяйнен І.В. 

Бойко Т.В. 

25.  Обласний фестиваль «Натхнення. Творчість. Успіх». січень-травень ЗОЦХЕТУМ Юрченко Т.Л. 

лютий 

26.  Обласний фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних театрів 

моди  «Чарівний світ моди». 

лютий-березень БК «Орбіта» Стринадкіна С.О. 

27.  Обласний конкурс образотворчого та фотомистецтва «Україна - 

європейська країна». 

лютий-квітень ЗОЦХЕТУМ Стринадкіна С.О. 

Переверзєва А.В. 

28.  Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Запорізькі Ви-

крутаси – 2022». 

лютий-квітень БК «Орбіта» Пелішок Г.В. 

Катюшина Н.В. 

29.  Міський конкурс-майстерня дитячої творчості «Таланти міста 

«Z». 

лютий МПДЮТ Стринадкіна С.О. 

30.  Районний Lab Guiz для старшокласників «Інтернет без ризиків і 

загроз». 

лютий ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Ніколаєнко І.В. 

Чикалова Т.Ю. 

31.  Телеміст Запоріжжя-Оттава «Dance Time»: хореографічний ан-

самбль «Перлина»  та Ottawa Dance Academy. 

лютий ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

березень 

32.  Шевченківське свято. березень райадміністрація Мазнєва Г.В.. 

Ніколаєнко І.В. 

33.  Конкурс народного танцю «Пролісок» серед вихованців «На-

родного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Вихиляс». 

березень ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Мазнєва Г.В. 

Пелішок Г.В. 

34.  Міський фестиваль народної пісні «Слов’янські зорі»  березень ПНЗ «ЦДЮТ Дніпровсько-

го району» 

Гончарова Т.О. 

Кірєй О.А. 

35.  Міське фольклорне свято «Проводи зими». березень ПНЗ «БДЮТ Заводського 

району» 

Гончарова Т.О, 

Пелішок Г.В. 

Кірєй О.А. 

36.  Міський фестиваль сімейної творчості «Зберемо воєдино всю 

нашу родину». 

березень ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенів-

ського району» 

Гончарова Т.О. 

37.  Обласний фестиваль-конкурс хорового мистецтва «Мій спів 

тобі, мій краю рідний!». 

березень-квітень БК «Орбіта» Гончарова Т.О, 

Кірєй О.А. 

38.  Обласний конкурс -виставка декоративно-ужиткового та обра- березень-квітень ЗОЦХЕТУМ Солдатова І.М. 
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

зотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!». 

39.  Обласний конкурс есе «Європа починається з тебе». березень-травень БК «Орбіта» Переверзєва А.В. 

40.  Обласний конкурс дитячого малюнка «Шляхами мужності сла-

ветних козаків». 

березень-червень ЗОЦХЕТУМ Стринадкіна С.О. 

квітень 

41.  Конкурс хореографічного мистецтва «Натхнення» серед вихо-

ванців «Народного художнього колективу» хореографічного 

ансамблю «Перлина». 

квітень ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

42.  Міський конкурс дитячої та юнацької літературної творчості 

«Квітневі дзвони». 

квітень ПНЗ «ЦДЮТ Дніпровсько-

го району» 

Ніколаєнко І.В. 

Немельяйнен І.В. 

Бойко Т.В. 

43.  Міські змагання до Всесвітнього Дня авіації та космонавтики з 

найпростіших моделей-планерів на дальність та тривалість 

польоту. 

квітень Клуб «Політ» Яновський І.І.  

44.  Міський фестиваль хореографічних та циркових колективів 

«Свято Терпсихори». 

квітень ПНЗ «ЦТДЮ Олександрів-

ського району» 

Пелішок Г.В.,  

Новосьолова С.В. 

Бабенко О.В. 

45.  Звітний концерт для батьків вихованців «Народного художньо-

го колективу» циркова студія «Едельвейс». 

квітень БК «Титан» Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

46.  Звітний концерт для батьків вихованців студії естрадного вока-

лу «Акцент». 

квітень БК ім. Т.Г. Шевченка Ніколаєнко І.В. 

Гончарова Т.О. 

47.  Звітний концерт для батьків вихованців «Народного художньо-

го колективу» хореографічного ансамблю «Перлина». 

29.04.2022 БК «Титан» Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

48.  Звітний концерт «Народного художнього колективу» ансамблю 

народного танцю «Вихиляс». 

квітень БК «Орбіта» Пелішок Г.В. 

Новосьолова С.В. 

49.  Звітний концерт «Народного художнього колективу» хорового 

колективу української пісні «Терниця». 

квітень БК ім. Шевченка Ніколаєнко І.В. 

Кірєй О.А. 

травень 

50.  Заходи до 77 річниці від Дня Перемоги у Другій Світовій війні. травень Парк Перемоги Мазнєва Г.В. 

51.  Міський музичний фестиваль серед позашкільних навчальних 

закладів «Акорди позашкілля». 

травень ПНЗ «ЦТДЮ Олександрів-

ського району» 

Якименко Н.Ф. 

52.  Звітний концерт музичної студії для батьків. квітень ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Ніколаєнко І.В. 

Якименко Н.Ф. 

53.  Гала-концерт та виставка декоративно-прикладної творчості та  

образотворчого мистецтва для батьків «Світ відкритих можли-

травень Муз.-драм. театр  

ім. В.Г. Магара 

Мазнєва Г.В.  

Ніколаєнко І.В. 
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

востей» за 2021-2022 н.р. 

54.  Конкурс грантової підтримки обдарованих вихованців ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» «Зірка року». 

травень муз.-драм. театр  

ім. В.Г. Магара 

Мазнєва Г.В. 

55.  Звітна виставка «Народного художнього колективу» студії об-

разотворчого мистецтва  «Дивосвіт» та вистава театру моди 

«Секрет». 

травень ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Стринадкіна С.О. 

56.  Святковий концерт та виставка до Дня матері «Мамин день!». травень ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківсь-

кого району» 

Ніколаєнко І.В. 

Мазнєва Г.В. 

57.  Випускне свято «На вітрилах - в літо». травень студія «Краплинки» Чикалова Т.Ю. 

58.  Звітна виставка творчих робіт вихованців студії «Краплинки». травень студія «Краплинки» Солдатова І.М. 

червень 

59.  Концертно-ігрова програма до Дня захисту дітей «Варіації на 

тему дитинства». 

1 червня парк ім. Бочарова Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

60.  Відкриття та закриття літніх пришкільних таборів. червень школи району Ніколаєнко І.В. 

Чикалова Т.Ю. 

 


