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Виховна робота в позашкільному навчальному закладі «Центр дитячої 

та юнацької творчості» планується та ведеться  з урахування вікового, 

психофізіологічного, особистісного розвитку дитини на основі 

діагностування, що допомагає дитині знайти своє місце в сучасному соціумі, 

проявити свої здібності в колективних творчих справах, формувати і 

розвивати професійно-особистісні якості.  

Виховна та організаційно-масова робота в ЦДЮТ здійснюється 

відповідно до річного плану роботи закладу, планів роботи на період канікул, 

розпорядчих документів по закладу відповідно до наказів управління освіти 

Енергодарської міської ради, листів Науково-методичного центру управління 

освіти. Інформація з питань організації масових заходів, виховної роботи 

доводиться до членів педагогічного колективу шляхом її оприлюднення на 

офіційному сайті ЦДЮТ, дошках оголошень, наказів по закладу, нарадах при 

директорі, педагогічних радах тощо. 

Виховна робота закладу була спрямована на реалізацію Закону України  

«Про позашкільну освіту»; Загальнодержавної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;  Концепції 

національного виховання; Міську програму «Розвиток освіти м. Енергодар до 

2015 р.»; Державну цільову соціальну програму «Молодь України 2009-

2015рр.» та інших нормативних документах, які регламентують діяльність та 

розвиток позашкільної освіти. 

Формування системи особистісних та громадянських компетенцій і 

цінностей дітей через організацію мотиваційних орієнтирів до навчання 

засобами інноваційних виховних технологій  є складовими частинами 

виховної роботи в м. Енергодарі та закладі.  

В своїй роботі позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості» керується програмою «Виховання», затвердженої 

науково – методичною радою НМЦ від 22.06.2010 року Протокол №5, яка 

представляє собою структурно-функціональну модель виховної роботи. 

Одним з основних завдань діяльності закладу є створення умов для  

проведення змістовного дозвілля вихованцями Центру та дітей міста. 

Найбільш значущими рисами виховної системи ЦДЮТ є: 

- моніторинг рівня вихованості вихованців ЦДЮТ; 

-  створення умов для безперервної освіти дитини для подальшого 

самовизначення та самореалізації; 

- реалізація принципу свободи у виборі значущої для вихованця 

діяльності; 

- гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу; 

- створення збагаченого середовища для розвитку життєтворчої 

компетентності особистості. 



Реалізація програми здійснюється за напрямками: 

-  національно-патріотичне виховання; 

-  морально-етичне; 

-  естетичне виховання; 

-   екологічне виховання; 

- правове виховання і профілактика правопорушень; 

- профорієнтаційна робота; 

- фізкультурно-оздоровчий напрямок. 

З метою реалізації програми в закладі розроблено план виховної та 

організаційно-масової роботи на 2014/2015 н.р., розроблено  та затверджено 

плани виховної роботи керівників гуртків з урахуванням вікового, 

психофізіологічного, особистісного розвитку дітей в гуртку. 

Протягом 2014/2015 навчального року питання виховної роботи 

розглядались на  педагогічній раді,  нарадах при директорі, методичних 

об`єднаннях, семінарах, конференціях. На нараді при директорі розглядались 

питання організації змістовного дозвілля дітей під час канікул (листопад, 

січень, березень); 2 рази на рік розглядається питання ефективності та 

результативності  роботи гуртків (грудень, червень), якість роботи керівників 

гуртків щодо реалізації інтересів вихованців, їхнього творчого розвитку 

(квітень). 

На методичних об’єднаннях відділів ЦДЮТ розглядались питання 

складання плану виховної роботи гуртка, ознайомлення з планом виховної 

роботи та масових заходів на 2014/2015 н.р. В лютому 2015 відбулося 

методичне об’єднання відділів ЦДЮТ з теми «Технологія педагогічної 

підтримки дитини у вихованні». 

На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання: аналіз 

ефективності роботи гуртків за 2013/2014 н.р. (29.08.2014), самоосвітня 

діяльність педагогів ЦДЮТ – запорука реалізації плану опорного закладу 

(27.11.2014); участь у конкурсах «Кращій гурток року», «Кращій вихованець 

року». В лютому 201 5року пройшла педагогічна рада з теми «Педагогічна 

підтримка дитини в практиці виховної діяльності закладу». 

В квітні 2015 року сумісно з Науково-методичним центром управляння 

освіти в ЦДЮТ було проведено обласний семінар «Розвиток творчої 

обдарованої особистості в умовах сучасного позашкільного закладу». 

 

Аналіз основних напрямків виховної роботи 

1. Національно-патріотичне виховання 

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших 

пріоритетів навчально-виховного процесу в Україні.  У виховній системі 

закладу реалізуються заходи, направлені на формування в підростаючого 

покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів 

України.  

Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, 



пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов'язків. Патріотичне виховання включає 

у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти. 

Головною складовою патріотичного виховання є формування у молоді 

любові до рідної країни, що здійснюється ,в першу чергу, сім’єю, 

безпосереднім соціальним оточенням через передавання певних культурних 

традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. 

В цьому навчальному році національно-патріотичне виховання 

здійснювалось через проведення виховних годин в гуртках, уроки мужності 

(«Незалежність України та її єдність», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», 

«Щоб пам’ятали»,  «Український народ у Другій світовій війні», «Про 

вшанування Героїв Небесної Сотні» тощо),  тематичних тижнів (Тиждень 

національно-патріотичного виховання «Ми - українці»),  залучення 

вихованців до участі в конкурсах та змаганнях, спрямованих на піднесення 

національної свідомості учнівської молоді (міський конкурс на кращу 

емблему та слоган в рамках проекту «Діти Енергодара за єдину країну», 

Міський фотоконкурс «Українцями ми народилися», Міський етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово – спортивної патріотичної гри 

Українського козацтва «Сокіл» («Джура»), Обласний конкурс авторської 

дитячої та юнацької поезії та прози «Я – за єдину країну», участь у 

благодійному концерті на підтримку військовослужбовців в зоні АТО «Коло 

єднання» та ін.), через участь у міському патріотичному проекті «Діти 

Енергодара – за єдину країну»,  через проведення свят та масових заходів 

(Свято, приурочене 71-річниці визволення К-Дніпровського району від 

німецько-фашистських загарбників та посвячення вихованців «Школи джур» 

у курсанти, Святкова програма, присвячена  Дню ветерана «Від усієї душі»» 

для міської організації Ради ветеранів війни та праці, Тематичний вечір-

зустріч «Герої завжди поміж нас» з військовослужбовцями з зони проведення 

АТО, Концертна програма для воїнів – афганців, ветеранів війни та воїнів 

АТО  «Відлуння афганської війни», Концертна програма «Цей день перемоги 

порохом пропах…», присвячена  70-річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-річниці завершення Другої світової війни за участю вихованців ЦДЮТ, 

ЕМДШ, представниками громадськості, ветеранів війни та праці міста). 

В ЦДЮТ велика увага приділяється національним, державним святам та 

дням пам’яті: День виведення військ колишнього Союзу РСР з Афганістану 

та День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День 

пам’яті героїв Крут, День пам’яті жертв голодоморів в Україні та політичний 

репресій, День збройних сил України, День перемоги над нацизмом у Європі 

ті 70-річниці завершення Другої світової війни, День людини похилого віку, 

незалежності України, Державного Прапору України тощо.  

З метою їх відзначення в закладі складані та затверджені плани заходів, 

в рамках яких оформлені тематичні виставки літератури в бібліотеці ЦДЮТ 

(«Герої Крут – ніхто не забутий», виставка-реквієм «Він віддав своє життя, 

захищаючи Україну», «Україна у Другій світовій війні», «Пам'ять про 

страшні часи», «Дорогами визволення України», «Обпалені душі і серця» 



тощо), в краєзнавчому музеї ЦДЮТ «Витоки» оформлено постійно діюча 

виставка «Куточок слави», поновлено експозицію, присвячену Перемозі  над 

нацизмом у Європі. З метою виховання національної свідомості та                                                                    

патріотичного виховання вихованці ЦДЮТ приймають участь у міських 

заходах: у міському мітингу-реквіємі, присвяченому 26-й річниці виведення 

військ із Афганістану, участь вихованців гуртка «Школа джур» у вечорі-

реквіємі, присвяченому вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні, участь в 

акції «Запали свічку» на знак вшанування пам’яті жертв голодоморів, у 

міському мітингу, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, зустріч курсантів «Школи джур»з ліквідатором 

ЧАЕС «Живемо,щоб пам’ятати», марафон «Діти за мир, за єдину Україну»,  

участь у загальноміському флеш-мобі «Єднаймося!» тощо.  

У справі виховання патріота України, справжнього її громадянина 

велике значення мають систематичні конкурсі малюнків, які проводяться в 

закладі:  «Герої не вмирають», конкурс малюнків на асфальті «Ми за мир!», 

виставки творчих фото-робіт «Обереги України», «Незалежна Україна», 

«Герої не вмирають»;  демонстрація документальних та навчальних фільмів у 

відео залі під час канікул: «Білим по чорному» (голодомор 1932-1933 рр.), 

«Голодомор. Україна. ХХ століття», «Сучасні захисники країни» тощо; 

участь у благодійних акціях: Всеукраїнська акція «Назустріч мрії», «Твори 

добро», «Ветерани живуть поруч», «Біла ромашка». 

2. Художньо-естетичне виховання  

Художньо-естетичний напрямок виховної роботи в ЦДЮТ забезпечує 

художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості, здатної до 

саморозвитку і самовдосконалення, формування її художньо-естетичної 

культури.  

Реалізація даного напрямку виховної роботи відбувається через 

проведення традиційних свят в ЦДЮТ, оформлення постійно-діючих 

виставок, проведення звітних концертів, участь вихованців у конкурсах, 

виставках та фестивалях різних рівнів.  

Традиційними в Центрі є наступні заходи: «День відкритих дверей», 

«Покровський ярмарок», «Міс Весняночка», ігрова розважальна програма 

«Посвята в гуртківці», свято «У колі родини» по підведенню підсумків 

навчального року, випускний бал гуртка «Естетичне виховання», «Осінні 

бали». До цих  заходів готуються святкові концерти  для батьків, виставки 

образотворчого та декоративного ужиткового мистецтва, ігрові програми 

тощо. 

Виховання художньо-естетичної культури особистості вихованців 

ЦДЮТ здійснювалось також через загальні заходи: Тиждень «Українські 

святки»,  «Новорічно – різдвяні привітання», роботу «Творчої майстерні»,  

традиційну виставку  творчих робіт вихованців «Дари осені», «Різдвяні 

фантазії», «Весняний калейдоскоп». Через залучення вихованців ЦДЮТ до 

участі у міських заходах, присвячених Міжнародному дню захисту дітей, 

участь у святі «Королі наук», святковому заході, присвяченому Всесвітньому 

дню поезії, участь у міському святі «Україна вишивана», через проведення 



екскурсій до міської художньої виставкової зали. 

Одним із напрямків художньо-естетичного виховання є участь 

вихованців у конкурсах, виставках та фестивалях різних рівнів. Вихованці 

ЦДЮТ  беруть участь  у міжнародних (Міжнародний                                                                          

фестиваль  – конкурс «GLORY  VUSIC FEST»), Всеукраїнських 

(Всеукраїнський етап Всеукраїнського конкурсу –виставки з декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», Дитячий-

юнацький конкурс «АЕС-ДОБРОБУТ-БАТЬКІВЩИНА»), міських та 

обласних конкурсах та етапах Всеукраїнських конкурсів: «Знай і люби свій 

край», «Таланти твої, Запорізькій край», «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно», «Початкове технічне моделювання», «Космічні фантазії» тощо.  

Загалом протягом 2014/2015 навчального року вихованці ЦДЮТ взяли 

участь у 48 конкурсах та фестивалях різних рівнів. Серед яких: 23 міських; 21 

обласних, 3 всеукраїнських, 1 міжнародному. Результати участі у конкурсах 

та фестивалях різних рівнів наведені в додатку 1. Загалом участь у конкурсах 

та фестивалях різних рівнів взяли 834 (74%) вихованця. Загальні результати 

представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

Кількість перемог у конкурсах та фестивалях різних рівнів 

 Міжнародні Всеукраїнські  Обласні  Міські  
Кіл-ть 

перемог 

Кіл-ть 

чол.. 

Кількість 

перемог 

Кіл-ть 

чол.. 

Кількість 

перемог 

Кіл-ть 

чол.. 

Кількість 

перемог 

Кіл-ть 

чол.. 

Гран-прі 1 10 - - - - - - 
І - - 1 1 10 14 73 172 
ІІ - - - - 20 74 17 34 
ІІІ - - 1 1 22 35 13 54 

Диплом за 

участь 
- - - - 1 1 2 2 

Всього  1 10 2 2 53 124 105 262 

 

Результативність участі у конкурсах та фестивалях різних рівнів 

наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

 

Кількість перемог у конкурсах та фестивалях різних рівнів 

 2012/2013 2013/2014 2014/ 2015 

Міжнародні 5 4 1 

Всеукраїнські 7 5 2 

Обласні 125 51 52 

Міські 136 116 103 

Всього 273 176 158 

 

Порівнюючи результативність участі вихованців ЦДЮТ у конкурсах та 

фестивалях різних рівнів за останні три роки, можна зробити висновок, що 



кількість перемог знизилась. Причинами цього може виступати: 1) 

збільшення кількості груп гуртків початкового рівня навчання в порівнянні з 

минулим навчальним роком на 14%  (2013/2014 н.р. – 44 групи; 2014/2015 

н.р. – 60 груп); 2) зміни у кадровому складі педагогічного колективу: 

збільшення кількості молодих педагогів (2013/2014 – 5 молодих педагогів, 

2014/2015 – 11 молодих педагогів); 3) більшість конкурсів художньо-

естетичного напрямку є платними або проходять за межами міста, що 

передбачає виїзд вихованців, а в зв’язку з нестабільною ситуацією в країні 

батьки не дають згоду на виїзд дітей. 

З метою естетичного виховання дітей ЦДЮТ, популяризації гуртків 

закладу, закріплення співпраці з навчальними закладами, установами та 

громадськими організаціями міста вихованців ЦДЮТ систематично 

приймають участь у міських заходах, святах, концертах тощо (таблиця 3).  

 

Таблиця 3 

Участь вихованців ЦДЮТ у міських заходах, концертах, святкових 

програмах 
№ 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 

Кіл-ть 

учасників 

1.  22.08.2014 «Я кохаю Україну» ЦСССМ 1 

2.  05.09.2014 Свято «Введення в шкільне життя» ЕБГ 

«Гармонія» 

10 

3.  19.09.2014 Благодійний концерт на підтримку 

військовослужбовців в зоні АТО «Коло 

єднання» 

Площа біля 

МПК 

«Сучасник» 

90 

4.  07.10,2015 Участь у міській святковій програмі, 

присвяченій Дпю ветерана «Від усієї 

душі» 

 11 

5.  28.10.2014 70 річниця визволення К-Дніпровського 

району від німецько-фашистських 

загарбників 

біля Стелли 12 

6.  30.10.2014 Участь у ювілейної програмі ПК 

«Сучасник» 

МПК 

«Сучасник» 

47 

7.  03.12.2014 Флешмоб «Серце з метеликів» 

(виготовлення метеликів) 

БК 

«Сучасник» 

20 

8.  04.12.2014 Захід, присвячений Міжнародному дню 

волонтерів 

ЦСССМ 15 

9.  05.12.2014 Військове-спортивне свято до Дня 

збройних сил України 

ЕЗОШ№7 

 

17 

10.  05.12.2014 Свято до дня Збройних сил України МПК«Сучасн

ик» 

39 

11.  06.12.2014 Свято «Пушкінський бал» ЕБЛ 13 

12.  19.12.2014 Свято до дня Святого Миколая ЕЗОШ№7 14 

13.  20.12.2014 День Енергетиків МПК«Сучасн

ик» 

40 

14.  24.12.2014 «Автопробіг присвячений Хеноху Р.П.»  МПК 

«Сучасник» 

12 

15.  22.12-

26.12.2014 

Новорічні свята для учнів 

загальноосвітніх закладів міста 

МПК 

«Сучасник» 

46 



 

16.  24.12.2014 Різдвяний благодійний ярмарок на 

підтримку хворих дітей м. Енергодара 

Площа біля          

МПК 

«Сучасник» 

265 

17.  19.01.2015 Концертна програма до дня Соборності 

України 

МПК 

«Сучасник» 

18 

18.  22.01.2015 Концертна програма до дня Соборності 

України 

ЦСССМ 

 

13 

19.  15.02.2015 Участь у мітингу біля пам’ятної Стеллі 

воїнам - афганцям 

пам’ятна 

Стелла воїнам 

- афганцям 

25 

20.  20.02.2015 Участь у мітингу вшанування пам’яті 

героїв небесної сотні 

МПК 

«Сучасник» 

15 

21.  01.03.2015 Фінал конкурсу «Енергодар - місто 

талантів» 

МПК 

«Сучасник» 

24 

22.  03.03.2015 День народження Т.Шевченко біля 

пам’ятника 

Тараса   

Шевченко 

3 

23.  03.03.2015 Культурно-розважальний конкурс 

«Лицарський турнір» 

ЕЗОШ №2 7 

24.  04.03.2015 Участь у концертній програмі клуба 

«Лелека», присвяченої Міжнародному 

жіночому дню 

 6 

25.  06.03.2015 Свято, присвячено Міжнародному 

жіночому дню 

МПК 

«Сучасник» 

12 

26.  07.03.2015 Міський конкурс «Міні-міс Весняночка» МПК 

«Сучасник» 

12 

27.  14.05.2015 Поетичний травень МПК 

«Сучасник» 

3 

28.  14.05.2015 Урочисте святкування, приурочене до 

10річниці Духового оркестру 

КДЦ   ВП 

ЗАЕС 

28 

29.  19.05.2015 Свято ЕМАН «Королі наук»  ЕЗОШ №4 6 

30.  21.05.2015 Флеш- моб «Єднаймося» Площа біля 

ПМК 

«Сучасник» 

8 

31.  23.05.2015 Звітний концерт «Мелодія души» Парк 

Перемоги 

9 

32.  24.05.2015 Міське свято до дня вишиванки  «Україна 

вишивана» 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

35 

33.  28.05.2015 Свято, присвячене Міжнародному дню 

захисту дітей 

ЦСССМ 3 

34.  26.05.2015 Міський семінар «Створення та 

діяльність агітбригад ДЮП, ЮІР, «Обери 

життя», «Школа безпеки»  як засіб 

активної соціалізації та профілактичної 

роботи учнів» 

ЕЗОШ №2 10 

Всього 889 

 

3. Морально-етичне виховання  



Формування загальнолюдських моральних цінностей здійснюється 

через участь вихованців у акції «Я відкритий до тебе» (до Дня толерантності) 

(листопад), акції «Червона стрічка» (грудень), тижні психології;  через 

години психолога: «Ні шкідливим звичкам!», «Про шкоду лихослів’я», 

«Уроки толерантності». Практичним психолог ЦДЮТ проводить з 

вихованцями тренінги та заняття з метою розвитку соціальних навичок, 

комунікативної компетентності (Тренінгове заняття з вихованцями «Гнів та 

агресія в нашому житті», Заняття на розвиток соціальних навичок). 

З метою розвитку гуманного та толерантного ставлення до оточуючих, 

виховання моральних якостей вихованці ЦДЮТ залучаються до участі у 

благодійних акціях та заходах, серед яких: Різдвяна благодійній акції на 

допомогу хворим дітям м. Енергодар (зібрано близько 1,5 тис грн..), участь у 

благодійному  концерті на підтримку військовослужбовців в зоні АТО «Коло 

єднання» (зібрано близько 2 тис. грн..), проведення благодійних заходів в 

ЦДЮТ по збору коштів для підтримки воїнів АТО та їх сімей, участь у 

міській благодійній акції в підтримку дітей сиріт інтернату «Надія» міста 

Запоріжжя до свята Святого Миколая, Всеукраїнська благодійна акція 

«Назустріч мрії»: участь у марафоні «Діти за мир, за єдину Україну», участь 

у благодійній акції «Твори добро» до Дня людей похилого віку та Дня 

ветерана, участь у благодійних акціях: «Ветерани живуть поруч», 

«Милосердя», «Твори добро»,  у Х Всеукраїнській акції «Врятуй життя 

дитини» (зібрано 163 грн.)., приймають участь у конкурсі «Моральний 

вчинок». 

З метою виховання  громадянської позиції, співчуття та любові до 

ближнього, закріплення співпраці з у загальноосвітніми навчальними 

закладами міста, актуалізації  і пропаганди  волонтерського руху у місті у 

лютому 2015 року в ЦДЮТ відбувся Тиждень волонтерів, в рамках якого 

було оформлено фотовиставку «Я - волонтер», випущена  інформаційно – 

просвітницька стіннівка «Волонтер – це…», відбулася спільна акція 

волонтерів ЦДЮТ з учнями загальноосвітніх закладів міста «Голуб – символ 

миру». 

4. Екологічне виховання 

Формування екологічної культури здійснюється через залучення 

вихованців ЦДЮТ до еколого-натуралістичних заходів. Відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки  № 936 від 14.08.2014 «Про затвердження Плану 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік за основними напрямами 

позашкільної освіти», наказу управління освіти Енергодарської міської ради 

від 21.01.2015 №022 «Про залучення учнів ЗНЗ та вихованців ПНЗ до 

еколого-натуралістичних заходів у 2015 році» та річного плану роботи 

Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді на 2015 рік, з метою пошуку і підтримки талановитої учнівської 

молоді, залучення її до комплексного вивчення та охорони довкілля, 

підвищення рівня екологічної свідомості та культури особистості, її 

підготовки до цілісного сприйняття сучасних екологічних проблем, 

http://nenc.gov.ua/doc/nakaz/2014/NMO-936.pdf
http://nenc.gov.ua/doc/nakaz/2014/NMO-936.pdf
http://nenc.gov.ua/doc/nakaz/2014/NMO-936.pdf
http://nenc.gov.ua/doc/nakaz/2014/NMO-936.pdf


свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природі в результаті 

людської діяльності, масового залучення учнівської молоді до 

природоохоронних справ, упорядкування та оздоровлення навколишнього 

середовища в ЦДЮТ складено та затверджено план участі вихованців ЦДЮТ 

у міських, обласних та Всеукраїнських масових еколого-натуралістичних 

заходах, який включає до себе участь у міських заходах, еколог-

натуралістичних акціях та конкурсах. Серед них: весняна акція «Місяць 

благоустрою», Тиждень екології та краєзнавства, участь у міському етапі 

обласного конкурсу «Довкілля-2015», акції «Допоможемо зимуючим 

птахам», «День Землі»,  «День довкілля», «День зустрічі птахів», конкурси: 

«Українська паляниця», «Моя Батьківщина - Україна». В рамках зазначених 

заходів протягом навчального року проведено  екохвилинки в гуртках, 

традиційна екологічна акція «Фіалка», ігрова програми «Таємниця казкової 

квітки, екологічна вікторина «Мандруємо світом», проведено трудовий 

екологічний десант «Дім, в якому ти живеш», бліц-гра «Екобумеранг – 2015», 

екскурсія до міського-парку Перемоги.  Вихованцями на території ЦДЮТ 

розміщено 7 годівничок, зібрано 5 кг корму, посаджено 30 кущів хризантем, 

чорнобривців, розсаджено 10 кущів бузку, прибрана територія ЦДЮТ, 

оформлена присадибну ділянку «Країна дитинства». 

Одним із напрямків виховання екологічної культури особистості є 

проведення тематичних екскурсій до краєзнавчого музею ЦДЮТ «Витоки». 

5. Правове виховання і профілактика правопорушень 

Правове виховання передбачає формування у вихованців правової 

культури через знання основних положень Конституції України, чіткість 

уявлення про права та обов’язки людини, їх реалізацію, дотримання прав і 

норм людського співіснування в суспільстві. 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації від 22.10.2014 «0656 «Про заходи з проведення 

Всеукраїнського тижня права», розпорядження міського голови Запорізької 

обласної державної адміністрації від 09.10.2014 №518 «Про план заходів з 

проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права», листа Науково-

методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради від 

10.11.2014 №226/01-18 «Про заходи з проведення Всеукраїнського тижня 

права» в ЦДЮТ з 08 по 12 грудня 2014 року було проведено Всеукраїнський 

тиждень права. В рамках цього тижня оновлено інформаційний стенд 

«Декларація прав дитини», проведено тренінг для вихованців «Я та мої 

права», систематично здійснюються інформаційні подорожі до правового 

куточка «Міжнародний день захисту прав людини», для батьків вихованців 

відбувся лекторій «Права та обов’язки дітей». Під час канікул в відеозалі 

ЦДЮТ систематично демонструються навчально-пізнавальні та виховні  

фільми та мультфільмі з зазначеної тематики, в бібліотеці ЦДЮТ 

оновлюються тематичні викладки.  

Пріорітетним напрямком роботи в правовиховному вихованні є питання 

профілактики  злочинності та правопорушень.Центр веде постійну роботу 

щодо попередження противоправних дій дітьми та підлітками: перегляд 



навчально – виховних фільмів «Це повинен знати кожен», «За здоровий 

спосіб життя»,  робота «Правового куточку», година психолога «Ні 

насильству», «Торгівля людьми», психологічний тренінг «Розвиток 

соціальних навичок», проведення анкетування серед вихованців «Чи знаєш 

ти що таке насильство?», година психолога «Про шкоду лихослів’я» тощо. В 

грудні проводиться акція «16 днів проти насильства», в рамках якої 

практичним психологом ЦДЮТ проводяться бесіди з вихованцями «Як 

впливає насилля на психіку та життя кожного з нас»,  тренінгові заняття з 

вихованцями гуртка «Школа джур» «Гнів та агресія у нашому житті», «Про 

правопорушення», оновлюється інформаційний стенд для батьків «наші діти 

о насиллі». 

З метою профілактики насильства, своєчасного виявлення дітей, 

схильних до правопорушень, практичним психологом ЦДЮТ систематично 

оновлюється соціальний паспорт закладу,  ведуться спостереження за 

вихованцями під час навчально-виховного процесу,  проводяться 

консультації для батьків, педагогів та вихованців. 

6. Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційний напрямок виховної роботи в ЦДЮТ передбачає 

систему підготовки вихованців до свідомого вибору професії з урахуванням 

їх схильностей, здібностей та інтересів. 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.06.2013 

№23225/0-13 «Про удосконалення профорієнтаційної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах за участю органів місцевого 

самоврядування», програми зайнятості населення Запорізької області на 

період до 2017 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від  

30.05.2013 №7, обласної програми «Профорієнтація» на 2015-2018 роки, 

спільного наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації та Запорізького обласного центру зайнятості від 

27.08.2013 № 734/114 «Про удосконалення профорієнтаційної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах»,  наказу Департаменту освіти 

Запорізької облдержадміністрації від 11.02.2015 №0085 «Про проведення 

Обласного місячника   профорієнтації  в  навчальних закладах  «Професійний 

орієнтир – 2015», наказу управління освіти Енергодарської міської ради від 

16.02.2015 №054 «Про проведення Обласного місячника профорієнтації в 

навчальних закладах «Професійний орієнтир - 2015»» з метою активізації 

системи професійної орієнтації учнівської молоді,  надання можливості 

усвідомленого професійного вибору в позашкільному навчальному закладі 

«Центр дитячої та юнацької творчості» з 16 лютого 2015 по 16 березня 2015 

року пройшов місячник профорієнтації. Загалом участь у місячнику взяли 

362 вихованця ЦДЮТ. 

В рамках місячника профорієнтації практичним психологом ЦДЮТ 

Кошовою Радою Дмитрівною  для вихованців було оновлено інформаційний 

стенд «Помилки та труднощі при виборі професії», «Що потрібно знати при 

виборі ВУЗа», в бібліотеці ЦДЮТ діяла книжкова виставка-порада 

«Обираючи професію, обираєш долю», яку підготувала та оформила 



завідувач бібліотекою ЦДЮТ Семеренко Світлана Іванівна. Протягом 

місячника цю виставку відвідали 32 вихованця ЦДЮТ. 

З метою вивчення професійної орієнтації та направленості вихованців з 

23 лютого 2015 по 13 березня 2015 року пройшло діагностичне дослідження 

за діагностичними методиками: Методика «Тип мислення»  (в модифікації 

Г.Резапкиной); Опитувальник професійних схильностей (Л. Йовайши). У 

дослідженні взяли участь 36 вихованців ЦДЮТ, серед яких вихованці 

старших груп гуртків «Авторська пісня», керівник Савченко Ю.О., «Школа 

джур», «Духовий оркест», керівник Луценко О.М., «Школа джур», керівник 

Конорадзе Т.Ю., «Юний лідер», керівник Проказа Н.С., «Вокальний гурток», 

керівник Ковальова Н.А., «Комп’ютерні технології», керівник Гізьо Н.В.,  

«Школа вирішення конфліктів за допомогою медіації», керівник Худенкова 

І.Г., «Батік», «Народна вишивка», керівник Пантєєва Р.М. В цілому аналіз 

результатів показав, що переважною у вихованців ЦДЮТ є схильність до 

естетичних видів діяльності, тобто це спрямованість на професії творчого 

характеру, пов'язані з образотворчої, музичної, літературно-художньої, 

акторсько-сценічної діяльністю та до роботи з людьми. За результатами 

діагностичного дослідження вихованці отримали практичні рекомендації 

щодо розвитку свої схильностей та вибору майбутнього напрямку діяльності. 

Протягом місячника практичним психологом для вихованців ЦДЮТ 

було організовано та проведено заняття з профорієнтації з врахування 

вікових можливостей та інтересів дітей. Це профорієнтаційна рольова гра для 

вихованців молодшого шкільного віку «Я буду вчитися в…», заняття з 

профорієнтації для вихованців середнього шкільного віку «Моє професійне 

майбутнє» та для вихованців вищого рівня навчання – профорієнтаційна 

година «Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху». 

Заняттями з профорієнтації було охоплено 130 вихованців. 

05 березня 2015 року відбувся виступ агітбригади щодо пропаганди 

робітничих професій серед вихованців середнього шкільного віку, яку 

підготували та показали вихованці гуртка «Ігротехніки», керівник 

Компанієць А.Г. 

Для вихованців ««Гуртка естетичного виховання», керівник Самарцева 

Р.О. вихованцями гуртка «Гурток естетичного виховання» під керівництвом 

Русанової Л.І. була підготовлена гра-подорож у країну професій «Всі роботи 

хороші, обирай на смак», де діти мали можливість не лише ознайомитись зі 

світом професій, але й проявити свої творчі здібності. 

В рамках місячника молодшими вихованцями гуртків Дизайн-студія 

«Перлинка», керівник Лаврик Н.С., Студія «Таіс», керівник Мосунова Т.Г., 

«Гурток образотворчого мистецтва», керівник Бєгіна О.В., «Умілі рученята», 

керівник  Степашко П.В., «Паперова іграшка», керівник Степашко О.М. було 

підготовлено та оформлено виставку малюнків «Моя майбутня професія». 

7. Фізкультурно-оздоровчий напрямок 

Відповідно робочому навчальному плану ЦДЮТ на 2014 - 2015 

навчальний рік, затвердженому наказом управління освіти Енергодарської 

міської ради від 01.09.2014 №208 «Про затвердження робочих навчальних 



планів позашкільних навчальних закладів міста на 2014 – 2015 н.р.», в Центрі 

дитячої та юнацької творчості одним із напрямків позашкільної освіти є 

фізкультурно-спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей 

вихованців, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою 

та спортом, набуття навичок здорового способу життя.  

Даний напрямок в Центрі дитячої та юнацької творчості представлений 

гуртком «Шахи», який налічує 3 групи та охоплює 33 дитини, віком від 6 до 

11 років. 

З метою формування у вихованців навичок та культури здорового 

способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та 

спортом в ЦДЮТ в вересні 2014 року відбувся Тиждень фізкультури та 

спорту, в рамках якого пройшли спортивні змагання «Веселі старти», 

фізкультурні хвилинки в гуртках, турнір з шахів тощо. Протягом року з 

метою забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей відбулися 

спортивно – розважальної програми «Веселі перегони»та змагання «Козацькі 

розваги»; проведенні «Веселих фізкультхвилинок» в гуртках, в проведенні 

спортивно – розважальної програми: «Бути здоровим – це здорово!» під час  

роботи ігрової кімнати на канікулах.  В березні 2015 року пройшов Місячник 

боротьби з туберкульозом. 

Вихованці беруть  участь у міських змаганнях із вільної боротьби, 

Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам’яті  С.Логінова, турнірі з 

шахів, присвяченому Дню фізкультурника, у відкритій першості м. 

Енергодар на призи ВП «Атоменергомаш», в змаганнях на Кубок міста по 

шахам, у першості м. Енергодару з шахів, у турнірі «Шахові надії», 

присвяченому Дню Енергетика, у Національному турнірі міста з вільної 

боротьби серед юнаків. Результати участі в даних змаганнях наведені в 

додатку 1. 

8. Профілактика дитячого травматизму 

Система профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого 

травматизму у 2014-2015 році складалась з таких заходів: проведення всіх 

видів інструктажів з вихованцями, проведення роботи щодо формування 

здорового способу життя, тематичних виховних годин, профілактичних бесід 

та інформаційних хвилинок, а також Тижня безпеки учасників дорожнього 

руху «Увага! Діти на дорозі», місячника безпеки життєдіяльності та  участі у 

Міському етап Всеукраїнського огляду-конкурсу «ЮІР - 2015». 

В рамках зазначених заходів в ЦДЮТ відбулося: оновлення куточка 

безпеки життєдіяльності, де розміщені інформаційні матеріали щодо 

профілактики ОРЗ и грипу, правила користування газовими приладами і 

правила поведінки при пошкодженні газових пристроїв, описанні дії під час 

сильного вітру, шквалу та грози, наводяться правила поведінки під час свят 

тощо; оновлення куточка «Цивільний захист» з використанням тематичних 

та наочних посібників та плакатів: «Дії при радіоактивному забруднені», 

«Алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях» тощо; проведені бесіди щодо 

формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дітей з 

тематики «Небезпека в дома й на вулиці»; під час осінніх канікул для 



вихованців ЦДЮТ та дітей міста були проведені ігрова програми «Світ 

техніки» та вікторина «Обери життя», де діти в ігровій формі мали 

можливість розширити свої знання про побутову техніку та правила іі 

використання; 15 вихованців ЦДЮТ відвідали  та ознайомилися з роботою 

відділу з питань виникнення надзвичайних ситуацій  Енергодарського 

міського виконавчого комітету; оформлено виставку малюнків вихованців 

ЦДЮТ «Діти та пожежна безпека» та виставка дитячих творчих робіт «Сам 

собі рятівник»; відпрацювання практичних дій в умовах надзвичайних 

ситуацій (пожежа), де працівники та вихованці Центру відпрацювали 

алгоритм дія для захисту свого здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях. 

Дитяче самоврядування 

В ЦДЮТ організовано діяльність органів учнівського самоврядування, 

за формою це президентська дитяча республіка. Вищим органом 

самоврядування є загальні збори вихованців, які проводяться один раз  на рік. 

Виконавчим органом самоврядування є дитячий Парламент ЦДЮТ. Його 

структура, регламент засідань, цілі і задачі визначені Статутом. До дитячого 

Парламенту входять представники від гуртків ЦДЮТ віком від 10 до 17 

років. Члени дитячого Парламенту, президент обираються на загальних 

зборах терміном на 1 рік. У ЦДЮТ відповідно до розробленої структури 

створено 5 центри, які організовують роботу за напрямками: дозвілля, 

корисні справи «Умілі руки», інформації та зв’язку, формування здорового 

способу життя, «Милосердя». За кожним центром закріплено педагога – 

куратор, загальну координацію роботи учнівського самоврядування здійснює 

культорганізатор А.Г.Компанієць. Робота учнівського самоврядування 

проводиться відповідно до плану та фіксується у протоколах. 

Робота центрів Дитячого парламенту в ЦДЮТ відбувається за 

напрямками: 

- центр «Дозвілля» приймає участь у проведенні культурно-

масових заходів, в організації свят державного та народного календаря; 

- центр «Милосердя» є ініціатором проведення благодійних акцій,  

допомагає одиноким літнім людям, ветеранам війни, ветеранам Афганської 

війни, інвалідам та учасникам бойових дій в зоні АТО; 

- центр інформації забезпечує  гласність у діяльності органів 

Дитячого парламенту, займається інформуванням вихованців щодо 

проведених та запланованих заходів, виготовляє стіннівки, оголошення та 

листівки; 

- центр «Умілі рученята» координують діяльність вихованців по 

виготовленню подарунків, декорацій, атрибутів для прикрашення зали та 

проведення ігор та конкурсів, виготовляють вітальні листівки; 

- центр здорового способу життя систематично проводять заходи 

щодо профілактики негативних звичок, пропаганди здорового способу життя. 

Є ініціаторами проведення фізкультурних хвилинок в гуртках на перервах. 

Також представники Дитячого парламенту беруть участь у засіданнях 

педагогічних рад, є членами журі конкурсу «Кращий гурток року», «Кращій 

вихованець року».  



В рамках Тижня родини «В сім’ї єдиній, милій» членами дитячого 

парламенту ЦДЮТ булу підготовлені та розповсюджені інформаційні 

листівки «Сімейні традиції». 

Як майбутні повноправні громадяни, діти і молодь потребують участі в 

соціальному житті, яка стимулює розвиток самоповаги та соціальної 

компетентності. Участь дітей і молоді в соціальному житті призводить до 

зменшення кризових явищ у дитячому й молодіжному середовищі. З цією 

метою в ЦДЮТ практичним психологом були проведені тренінги «Школа 

лідера» для представників учнівського самоврядування (листопад, лютий0, 

які  спрямовані на стимулювання творчої та соціальної активності, ініціативи 

молоді, сприяє активізації соціально-педагогічних функцій особистості 

лідера, спрямованих на реконструкцію соціокультурного оточення однолітків 

у сфері комунікації та дозвілля. 

З метою активізації процесів розповсюдження інформації щодо 

принципів, надбань та досягнень функціонування місцевої демократії в 

Україні та Європі, сприяння обізнаності вихованців щодо можливостей 

вирішення питань місцевого значення в ЦДЮТ в жовтні 2014р. пройшов 

Європейський тиждень місцевої демократії, в рамках якого відбувся круглий 

стіл дитячого Парламенту «Можливості та права громадян», проведені бесіди 

з вихованцями в гуртках щодо роз’яснення принципів роботи органів 

місцевого самоврядування, їх повноважень, можливостей та прав громадян 

щодо вирішення питань місцевого значення «Про місцеве самоврядування», 

«Права громадян щодо вирішення питань місцевого значення», пройшла 

виставка малюнків «Демократія очима дітей». В бібліотеці ЦДЮТ оформлені 

книжкові виставки «Європейський досвід організації місцевого 

самоврядування», «Юридична довідкова та правозахисна література» 

Результати моніторингу рівня вихованості 

З метою визначення ефективності виховного процесу в ЦДЮТ щорічно 

вивчається рівень вихованості вихованців ЦДЮТ. 

Вихованість — це інтегрований показник сформованого відношення 

дитини до навчання, до людей, суспільства, до себе. Вихованість передбачає 

культуру поведінки, етикет, культуру спілкування. Рівні вихованості були 

взяті  із методики діагностичних програм, розроблених Н.П. Капустіним, М.І. 

Шиловою та ін.  

Низький рівень: нестійка позитивна поведінка, яка регулюється в 

основному на вимогу дорослих та інших зовнішніх стимулів, самоорганізація 

та саморегуляція ситуативні. 

Середній рівень: характерна самостійність, є самоорганізація та 

саморегуляція, відсутня суспільна позиція. 

Достатній рівень: позитивна самостійність у діяльності і поведінці, 

суспільна позиція ситуативна. 

Високий рівень: стійка і позитивна самостійність у діяльності і 

поведінці, проявляється активна суспільна і громадянська позиція. 

Вихованцям пропонувалося оцінити себе за такими напрямками: 

1. Борг та відповідальність 



2. Бережливість 

3. Дисциплінованість: 

4. Відповідальне відношення до навчання 

5. Відношення до суспільної праці 

6. Колективізм, відчуття колективізму 

7. Доброта то чуйність  

8. Чесність та справедливість  

9. Простота та скромність 

10. Культурний рівень 

В дослідженні взяли участь вихованці гуртків: «Умілі рученята», 

керівник Степашко О.М., Степашко П.В., «ЮІР», керівник Степашко П.В., 

Авіамодельний клуб «AIROBI», керівник Степашко П.В., «Англійська мова», 

керівник Предеїн О.М., «Шахи», керівник Суханов В.Ю., «Образотворче 

мистецтво», керівник Солодовник С.Ю., «Юний лідер», керівник Проказа 

Н.С., «Ігротехніки», керівник Компанієць А.Г., «Батік», «Народна вишивка», 

керівник Пантєєва Р.М., Студія «Таіс»: «Театр моди», керівник Мосунова 

Т.Г., «Солоне тісто», керівник Гулак В.Г., «Комп’ютерні технології», 

керівник Гізьо Н.В.; «Вишивка стрічками», керівник Радєва С.В., Дизайн-

студія «Перлинка», керівник Лаврик Н.С. Загалом участь прийняли 153 

вихованця ЦДЮТ. 

Загальні результати дослідження представлені у додатку 2. 

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що загальний рівень 

вихованості дітей ЦДЮТ складає 0,8 білів, що відповідає достатньому рівню. 

На достатньому рівні у вихованців розвинуті такі якості як: 

бережливість (0,82 б.),  

дисциплінованість (0,8 б.),  

відповідальне відношення до навчання (0,83 б.); 

відношення до суспільної праці (0,81 б.); 

культурний рівень (0,81 б.),  

відчуття колективізму (0,8 б.). 

Середньому рівню розвитку відповідають:  

чесність та справедливість (0,78 б.),  

доброта то чуйність (0,78 б.);  

простота та скромність (0,78 б.); 

борг та відповідальність (0,76 б.) 

Як і в минулому навчальному році наймеш розвинутим в цьому році у 

вихованців ЦДЮТ є відчуття боргу та відповідальності, проте цей показник в 

порівнянні з минулим роком підвищився на 0,05. 

Аналіз окремих показників кожного куртка показав, що у 40% (6 

гуртків) рівень вихованості відповідає достатньому рівню, а у 60% (9 гуртків) 

- визначен середній рівень. 

Виходячи з результатів діагностичного дослідження, для більш 

ефективної виховної роботи необхідно: продовжувати реалізацію програми 

«Виховання»;керівникам гуртків, плануючи виховну роботу, включати теми з 

розвитку в учнів почуття боргу та відповідальності; керівникам гуртків 



залучати вихованців до активної участі у виховних та масових заходах ЦДЮТ. 

Отже, аналізуючи виховну та організаційно-масову роботу в ЦДЮТ, 

можна говорити про її насиченість різноплановими заходами з усіх напрямків 

виховання та розвитку особистості дитини, високий відсоток залучення до 

таких заходів вихованців закладу. 
 

 

  



 

Додаток 1 

 

Участь у міських конкурсах та міських етапах всеукраїнських та 

обласних конкурсів, фестивалях 

 

№ Назва заходу Дата 
К-ть 

учасників 
Результат 

Міжнародний рівень 

1.  

Міжнародний                                                                          

фестиваль – конкурс «GLORY  

МUSIC FEST» 

12-16.05.2015 9 Гран-прі – 1 (9) 

Всього 9 (0,1%) Гран-прі – 1(9) 

Всеукраїнський рівень 

1.  Всеукраїнський турнір з вільної 

боротьби пам’яті  С.Логінова 

06.12.2014 10   ІІІ місце  - 1                  

2. Всеукраїнський етап 

Всеукраїнського конкурсу –

виставки з декоративно-

ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

Квітень - 

травень 

1 Результат невідомий 

3. Дитячий-юнацький конкурс «АЕС-

ДОБРОБУТ-БАТЬКІВЩИНА» 

15.05.2015 1 І місце – 1 

4. Всеукраїнський конкурс 

відіопректів «Вільні від 

насильства» 

 4 - 

Всього  16 (1%) І місце – 1 (1) 

ІІ місце – 0 

ІІІ місце – 1 (1) 

Обласний рівень 

1. Обласний фестиваль естрадного 

мистецтва «Зорепад» 

13.10.2014 1 Диплом за участь 

2. Обласний заочний фестиваль-

конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Подаруй мені казку» 

19.06.2014 – 

10.09.2014 

1 ІІІ місце – 1 

3. Обласний  конкурс пісенної 

творчості міжнаціональних культур 

«Зоряниця» 

15.11.2014 7 І місце – 1 

4. Обласний конкурс-виставка 

«Народна іграшка» 

15.11.2014 15 І місце – 1 

ІІ місце – 2 (3 чол.) 

ІІІ місце – 3 (4 чол.) 

5. Обласний очно-заочний конкурс 

дитячої та юнацької творчості 

«Країна моя – Україна»  

03.11.2014 -

07.11.2014 

4 ІІ місце – 1 

6. Обласний етап Всеукраїнського  

фестивалю «Українська паляниця» 

08.10.2014 2 - 

7. Обласний заочний конкурс-

виставка з історико-технічного 

стендового моделювання 

06.12.2014 – 

07.12.2014 

 

2 - 

8. Обласний етап Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу «Космічні 

25.12.2014 15 ІІ місце – 2 

ІІІ місце – 3 (5 чол.) 



фантазії» 

9. Обласний конкурс дитячого 

малюнка «Безпека та мир в 

Україні» 

25.11.2014 5 - 

10. Обласний конкурс авторської 

дитячої і юнацької поезії та прози 

«Я – за єдину Україну!» (заочний) 

16.02.2015 – 

26.02.2015 

1 - 

11.  Обласний фестиваль-огляд 

«Таланти твої, Запорізький краю» 

Квітень 62 - 

12.  Третій обласний конкурс 

«Шевченко в моєму серці» 

22.05.2015 3 І місце – 3 

13. Обласний фестиваль дитячих та 

молодіжних театрів моди 

«Чарівний світ моди» 

15.01.2015 48 ІІ місце – 1 (48 чол.) 

14. Медіа фестиваль 2015 01.04.2015 – 

15.04.2015 

3 ІІ місце – 1 (2 чол.) 

15.  Обласна виставка-конкурс робіт 

гуртківців ПТМ 

15.03.2015 – 

15.05.2015 

37 І місце – 2 (6 чол.) 

ІІ місце – 7 (12 чол.) 

ІІІ місце – 10 (14 чол.) 

16. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу –виставки з декоративно-

ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

30.03.2015 – 

15.04.2015 

59 І місце – 1 

ІІ місце – 3 

ІІІ місце – 3 

17. Обласна виставка-конкурс з 

науково-технічній творчості «Наш 

пошук і творчість тобі,  Україно!» 

15.03.2015 – 

15.05.2015 

6 І місце – 1 

ІІ місце – 2 

18. Обласний фестиваль писанок 

«Писанковий рай» 

06.04.2015- 

15.04.2015 

21 ІІ місце – 1 

19. Обласний етап конкурсу дитячої 

творчості «Майбутнє країни – у 

мріях дитини» 

Квітень – 

травень 

6 І місце – 1 

20. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу шкільних малюнків «Мої 

права» 

10.05.2015 8 ІІІ місце – 1 

21.  Обласні змагання з гирьового 

спорту на кубок апостола Андрія 

Первозваного 

02.05.2015 7 ІІІ місце – 1 (7) 

22. IVМедіафестиваль напрям « 

Телебачення» 

10.02.2015 5 - 

23. Обласний конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Збережемо 

Україну разом» 

10.06.2015 9 Результат невідомий 

Всього 327 (28%) І місце – 10 (14) 

ІІ місце – 20 (74) 

ІІІ місце – 22 (35) 

Диплом за участь -1 

Всього перемог – 52 

(123) 

Міський рівень 

1 Міський фотоконкурс «Українцями 

ми народилися» 

27.08.2014 4 Диплом за участь – 2 



2 Відкрита першість з вільної 

боротьби 

07.11.2014 10 ІІ місце – 2 

3 Турнір з шахів, присвячений Дню 

фізкультурника 

14.09.2014 4 І місце – 2 

ІІ місце – 1 

ІІІ місце – 1  

4 Відкрита першість м. Енергодар на 

призи ВП «Атоменергомаш» 

20.09.2014 – 

22.09.2014 

11 Кубок 

«Атоменергомаш»,  

І місце – 4, 

ІІ місце – 5; 

ІІІ місце – 2 

5. Міський конкурс дитячого 

малюнка «Безпека та мир в 

Україні» 

17.11.2014 12 І місце – 4 

ІІ місце – 1  

6. Міський етап Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії»   

10.12.2014 22 І місце – 10 (13) 

ІІ місце – 3 (5) 

ІІІ місце – 2 (2)  

7. Кубок міста по шахам 19.10.2014-

14.12.2014 

14 І місце – 1 

ІІ місце – 1 

ІІІ місце – 1  

8. Першість м. Енергодару з шахів 25.01.2015 – 

22.03.2015 

4 І місце – 2 

ІІ місце – 1 

ІІІ місце – 1 

9. Турнір «Шахові надії», 

присвячений Дню Енергетика  

15.12.2014 5 І місце – 1 

ІІІ місце – 1  

10. Міський конкурс-виставка 

туристської та краєзнавчої 

фотографії «Туристськими 

шляхами»   

22.12.2014 2 - 

11. Конкурс, присвячений Дню 

енергетика та 30-річчя Запорізької 

АЕС «Краще привітання 

енергетикам»  

22.12.2014 2 - 

12. Міський етап Всеукраїнського 

конкурсу –виставки з декоративно-

ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край 

10.03.2015 140 І місце – 33 (59) 

 

13. Міський етап Всеукраїнського 

конкурсу «Моральний вчинок» 

10.02.2015 22 І місце – 1 (5) 

ІІ місце – 1(7) 

ІІІ місце – 1 (7) 

14. Міський конкурс на кращу 

емблему та салоган в рамках 

міського проекту «Діти Енергодара 

– за єдину Україну» 

01.02.2015 4 І місце – 1 

15. Міський етап Всеукраїнської акції 

«День зустрічі птахів» 2015» 

06.04.2015 47 ІІІ місце – 1 (27) 

16. Міський етап дитячо-юнацького 

конкурсу «АЕС-ДОБРОБУТ-

БАТЬКІВЩИНА» 

14.04.2015 6 І місце – 1 

17. Міський конкурс дитячого 

малюнку «Майбутнє країни у мріях 

дитини» 

13.03.2015 6 І місце – 6 



18.  Міський етап обласного дитячого 

конкурсу малюнків «Мирний атом 

в долонях дитини» 

 1 - 

19. Чемпіонат міста з вільної боротьби 06.02.2015 8 І місце – 1 

ІІ місце – 1 

ІІІ місце – 2 

20. Національний турнір міста з 

вільної боротьби серед юнаків  

13-14.03.2015 10 ІІІ місце – 1 (10) 

21. Міський етап обласного 

фестивалю-огляду «Таланти твої, 

Запорізький краю» 

Березень  154 І місце – 5 (62) 

22. Міський етап Всеукраїнського 

огляду-конкурсу «ЮІР - 2015» 

28.04.2015 10 ІІ місце – 1 (10) 

23. Міський етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

спортивної патріотичної гри 

Українського козацтва «Сокіл» 

(«Джура») 

29.04.2015 10 І місце – 1 (10) 

Всього 508 (43 %) І місце – 73 (172) 

ІІ місце – 17 (34) 

ІІІ місце – 13 (54) 

Диплом за участь – 2 

Всього перемог: 103 

(260) 

 



Додаток 2 

Результати дослідження рівня вихованості серед вихованців ЦДЮТ 

2014 – 015 н.р. 
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 1. Борг та 

відповідальність 
0,73 0,84 0,9 0,82 0,77 0,7 0,54 0,68 0,78 0,7 0,65 0,9 0,85 0,92 0,64 0,76 

2. Бережливість 0,96 0,89 0,64 0,91 0,64 0,8 0,83 0,87 0,8 0,84 0,9 0,84 0,84 0,75 0,75 0,82 

3. Дисциплінованість 0,89 0,83 0,55 0,81 0,78 0,86 0,79 0,73 0,78 0,79 0,83 0,79 0,79 0,84 0,9 0,80 

4. Відповідальне 

відношення до 

навчання 

0,85 0,52 0,87 0,9 0,9 0,82 0,68 0,87 0,85 0,9 0,87 0,85 0,85 0,88 0,87 0,83 

5. Відношення до 

суспільної праці 
0,64 0,75 0,87 0,86 0,85 0,9 0,87 0,8 0,9 0,61 0,85 0,9 0,64 0,87 0,8 0,81 

6. Колективізм, 

відчуття 

колективізму 

0,85 0,82 0,68 0,83 0,52 0,71 0,74 0,78 0,87 0,9 0,87 0,85 0,87 0,9 0,78 0,80 

7. Доброта то 

чуйність  
0,67 0,83 0,82 0,83 0,78 0,82 0,72 0,83 0,64 0,84 0,85 0,64 0,84 0,8 0,76 0,78 

8. Чесність та 

справедливість  
0,7 0,78 0,8 0,64 0,77 0,73 0,9 0,9 0,93 0,82 0,78 0,52 0,8 0,82 0,8 0,78 

9. Простота та 

скромність 
0,8 0,64 0,78 0,95 0,77 0,9 0,87 0,78 0,89 0,64 0,8 0,68 0,52 0,9 0,75 0,78 

10. Культурний 

рівень 
0,85 0,64 0,84 0,87 0,83 0,78 0,82 0,85 0,81 0,89 0,72 0,61 0,85 0,87 0,87 0,81 

 0,79 0,75 0,78 0,84 0,76 0,80 0,78 0,81 0,83 0,79 0,81 0,76 0,79 0,86 0,79 0,80 

Ср. Ср. Ср.  Дост. Ср. Дост Ср. Дост. Дост. Сер.. Дост. Сер. Сер. Дост. Ср. Дост.  



 


