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Голові Липоводолинської
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Литвиненку В.О.
Про роботу Липоводолинського
районного Будинку для дітей
та юнацтва за 2017р.
Педагогічний колектив Липоводолинського районного Будинку для
дітей та юнацтва здійснює свою роботу на підставі нормативних документів:
Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до
плану роботи Липоводолинського районного Будинку для дітей та юнацтва.
Заклад пройшов державну атестацію і відповідно до висновків щодо
результатів атестаційної експертизи , має право функціонувати до 2026 року.
Діяльність педагогічного колективу закладу позашкільної освіти
спрямована на досягнення поставлених завдань:
- впровадження сучасних педагогічних технологій, направлених на
особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на
задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;
- створення сприятливих умов для формування у всіх учасників освітнього
процесу зацікавленого ставлення до свого здоров’я, до здорового способу
життя;
- розвиток професійної компетентності педагогів, удосконалення
самоосвітньої діяльності щодо використання сучасних педагогічних
технологій у практичній діяльності;
- забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття творчих
здібностей, талантів і обдарувань вихованців закладу;
- вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.
Формування дитячого контингенту, мережі гуртків та комплектування
груп здійснюється відповідно до робочого навчального плану та з
урахуванням інтересів, нахилів дітей і підлітків, побажань їх батьків, запитів
закладів освіти району.

БДЮ працює над проблемою «Самореалізація особистості в навчально –
творчій діяльності закладу».
В районному Будинку для дітей та юнацтва
організовано роботу 59
груп, загальною кількістю 900 вихованців, з якими працює 45 педагогів
(9 основних і 36 сумісників). Освітній процес у закладі здійснюється за
за 9 напрямами діяльності:
Серед цих напрямів є три найбільш масові :
- художньо-естетичний налічує 19 гуртків, з них на базі
Липоводолинського районного Будинку для дітей та юнацтва – 9 груп
та у закладах освіти району(10 груп),
- декоративно-вжитковий, налічує 9 гуртків, на базі
Липоводолинського районного Будинку для дітей та юнацтва – 5 груп,
Липоводолинської спеціалізованої школи (1 група) та у закладах
освіти району(3 групи),
- спортивно-туристький, налічує 11 гуртків, на базі
Липоводолинського районного Будинку для дітей та юнацтва – 3
групи, та у закладах освіти району(8груп).
Ще п’ять напрямів: еколого – натуралістичний - 3 гуртки,
науково – технічний – 1гурток,
гуманітарний – 10 гуртків,
військово-патріотичний—1 гурток,
дослідницько-експериментальний -2 гуртки,
туристсько-краєзнавчий – 3 .
Середня наповнюваність гуртків – 15 вихованців.
Це дає можливість охопити позашкільною освітою 65 % дітей шкільного
віку Липоводолинського району.
Гурткова робота організована на базі Липоводолинського районного
Будинку для дітей та юнацтва у 22 групах, а у приміщеннях закладів освіти
району у 37 групах, з них на базі КЗ Липоводлинська спеціалізована школа ІІІІ ступенів - 5 групах, в закладах освіти сільської місцевості – 32 групи з 12
закладів освіти .
Протягом навчального року адміністрацією закладу проводиться
плановий контроль за набором дітей в гуртки початкового рівня,
комплектацією та формуванням груп основного рівня, відвідуванням
вихованцями занять. З метою ефективної організації та координації
освітнього процесу, адміністративно-господарської діяльності, вирішенням
актуальних проблем, щомісячно проводяться наради при директору на яких
розглядаються питання:порядку оформлення, стан та якість ведення
навчальної документації; аналізу санітарно-гігієнічного стану території та
приміщень закладу; виконання заходів щодо збереження життя та здоров’я
вихованців, інструкцій з охорони праці, правил безпеки життєдіяльності під
час освітнього процесу; організації проведення масових заходів,
результативності участі вихованців у конкурсах, змаганнях тощо; підготовки
закладу до поточного ремонту.

На початку навчального року в дистанційній формі проводиться
районний семінар для педагогів – організаторів та керівників гурткової
роботи, де надається інформація та методичні рекомендації щодо
оформлення та веденням документації, вибору навчальних програм, з
річного плану роботи БДЮ, проведення районних, обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних масових заходів.
Одним з пріоритетних завдань закладу є здійснення заходів до
залучення вихованців до позашкільної освіти, які потребують соціальної
допомоги та соціальної реабілітації - діти – сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, діти–інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з
неповних сімей; діти, переміщені з тимчасово окупованих територій та
районів проведення АТО, діти демобілізованих учасників АТО.
Всі творчі об’єднання Липоводолинського БДЮ користуються
навчальними програмами МОН України та схваленими до використання у
позашкільних закладах.
Творчо-обдаровані учні закладів освіти району та гуртківці закладу
позашкільної освіти постійно беруть участь у проведенні місцевих та
районних масових заходів: урочистих святкових програмах, зустрічах,
оглядах самодіяльних талантів, фестивалях, мистецьких конкурсах дитячої
творчості, екологічних акціях та краєзнавчих експедиціях, спортивнотуристських змаганнях та походах. Освітній процес здійснюється у
різноманітних формах діяльності. Проводяться тематичні ранки, вечори
відпочинку, засідання круглих столів, захисти проектів, зустрічі, виставки,
благодійні акції, змагання , екскурсії: «Розкрий свої здібності й таланти»,
«Добро – це вогник мого серця», «Дари рідного краю», «Поетичне перо»,
«Бережіть здоров’я змолоду», «Осінній вернісаж», «Доброго ранку
ветеране», «Подарунок воїну», «Паперовий зорепад», «У майбутнє ми
робимо крок» (заступник директора Литвиненко Р.П.).
Липоводолинським Будинком для дітей та юнацтва організовано участь
в 34 обласних конкурсних організаційно – масових заходах ОЦПО та РТМ.
Проте в деяких заходах технічного напряму, раннього творчого розвитку
дитини не мають
змоги взяти участь за відсутністю спеціалістів,
відповідних умов щодо обладнання кабінетів для занять гуртків. Плануємо
підібрати кадровий склад керівників гурткової роботи згаданих напрямів,
поліпшити матеріально-технічні умови і підвищити рейтинг позашкілля
Липоводолинщини.
Значна частина вихованців Будинку для дітей та юнацтва стали
призерами і лауреатами районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів,
фестивалів, змагань. Ефективність позашкільної діяльності
керівників
гурткової роботи протягом навчального року дала можливість збільшити
Банк творчо – обдарованих дітей та учнівської молоді нашого району та
області, він налічує 22 обдарованих вихованці - переможців обласних,
Всеукраїнських заходів для дітей та учнівської молоді.
Основним показником навчально-виховного процесу є результативна
участь вихованців та творчих колективів у районних, обласних

всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У 2016-17 навчальному році
вихованці взяли участь у 40 заходах різних рівнів і стали переможцями у
15 обласних заходах, 1 Всеукраїнського.
Найбільша результативність просліджувалася в районних, обласних та
Всеукраїнських масових заходах серед гуртків декоративно – вжиткового,
художньо-естетичного, науково-технічного напрямків.
Христенко Анастасія стала переможцем ( І місце) в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!» і здобула
ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі юних фотоаматорів «Моя
Україно!». Вихованка гуртка «Сувенір» Прихідько Ірина(керівник гуртка
Христенко І.А.) здобула І місце на обласному етапі постійно-діючої
виставки творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби
свій рідний край» і її робота направлена для участі у Всеукраїнській
виставці-конкурсі творчих здобутків юних майстрів народних ремесел
«Знай і люби свій рідний край».
Переможці обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та
юнацької творчості «Чисті роси» були запрошені для участі в обласному
новорічному
святі «Різдвяний передзвін». Це три колективи:
хореографічний колектив «Глорія» Московського НВК ( керівник Головко
І.О.), вокальний колектив «Калинонька» Беївського НВК:Беївська ЗОШ ІІІІ ступенів – Беївський ДНЗ ( керівник Гусак А.М.), творчий колектив
«Веселкова палітра» Липоводолинського БДЮ ( Купка Л.М.). Діти отримали
подарунки, масу позитивних емоцій та веселий новорічний настрій.
На обласному етапі конкурсу творчо-обдарованих дітей та підлітків
«Чарівні барви Сумщини» переможцями стали (І місце) Городнича Дарія,
Троценко Олександра, вихованці гуртка декоративний розпис (керівник
гуртка Косенко Л.П.)
Призерами обласної постійно-діючої виставки творчих здобутків юних
майстрів народних ремесел «Знай і люби свій рідний край» стали
вихованці БДЮ Вовницький Олександр (керівник гуртка Вовницька Г.Ф.),
Хекало Яна (керівник гуртка Булгакова С.В.), Христенко Анастасія, Фесун
Анна(керівник гуртка Христенко І.А.).
В обласному етапі літературного конкурсу «Проба пера» перемогу
здобула Горова Віталіна–ІІІ місце( Синівська ЗОШ І-ІІІ ст.),
Вихованці образотворчого гуртка Липоводолинського Будинку для
дітей та юнацтва Глупак Денис, Клець Вікторія (керівник гуртка Купка
Л.М.) здобули перемогу (ІІІ місця) в обласному етапі Всеукраїнського
фестивалю-пленеру «Чисті роси » в номінації «образотворче мистецтво».
18 обдарованих учнів КЗ Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів продовжують навчання у Сумському обласному відділенні Малої
академії наук України: секції філології та історії, секції
фізики та
математики, секції біології та географії.
Вихованці гуртка Юний дослідник Липоводолинського районного Будинку
для дітей та юнацтва ( керівник гуртка Тимошенко С.О.) Ткаченко
Олександр, Яковенко Анатолій, учні 10 класу Липоводолинської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів брали участь в науково-практичній
конференції «Перший крок у науку» і були нагороджені Дипломами
першого ступеня.
Честь нашого району на обласному рівні відкритого ІХ Чемпіонату з
техніки туризму «Меморіал пам”яті друзів» захищав Муравицький Денис(
БДЮ) був нагороджений дипломом І ступеня (керівник Муравицький С.Г.).
А в обласному Чемпіонаті з техніки туризму серед юніорів призове (ІІ
місце) здобув Редькін Кирим.
Педагогічний колектив БДЮ брав участь в
обласному форумі
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Позашкільна
освіта Сумщини в умовах реформування національної системи освіти»,що
проходив в Сумського Палаці дітей та юнацтва. Під час форуму
обговорювалися актуальні питання подальшого розвитку, були окреслені
проблеми, що мають місце в роботі закладів позашкільної освіти, визначені
шляхи їх вирішення.За підсумками роботи форуму прийнято рекомендації
Міністерству освіти і науки України, місцевим органам державної виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування, педагігочним колективам
позашкільних навчальних закладів щодо забезпечення подальшого розвитку
позашкільної освіти.
Діяльність БДЮ постійно висвітлюється в засобах масової інформації ,
на сторінках районної газети «Наш край», на сайтах БДЮ, відділу освіти,
РДА. Але поряд з досягненнями існує багато проблем.
За останні два роки значно поліпшилась матеріально- технічна база
закладу позашкільної освіти. Були придбані туристичне спорядження та
ноутбук. Та виділені 10 тисяч гривен для ефективнішої діяльності гуртків
декоративно – ужиткового напряму. Це дасть більше можливостей для
підготовки та участі вихованців БДЮ в обласних та Всеукраїнських заходах.
Удосконалення роботи по більшому охопленню позашкільної освітою
учнівської молоді Липоводолинського району бачимо у збільшенні гуртків та
секцій на базі освітніх та дошкільних закладів району. Від нас, від
виконання нашої важливої місії сьогодні залежить, якими виростуть сучасні
діти, яким буде наше майбутнє України.
Директор Липоводолинського районного
Будинку для дітей та юнацтва

С.В.Булгакова

