
ПЛАН РОБОТИ 

Позашкільного навчального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості»  

Енергодарської міської ради 

на грудень 2015 р. 

 

№ Захід 
Дата 

проведення 
Відповідальні 

1.  Проведення оперативних 

нарад 

щопонеділка Директор 

2.  Наради при директорі 01.12.2015 Директор 

3.  Наради при заступниках 

директора 

30.11.2015;  

01.12.2015 

ЗДзНВР,ЗДзНМР 

4.  Затвердити графік відпусток 

працівників 

01.12.2015 директор 

5.  Ведення рейтингової системи 

оцінки гуртків 

систематично Відповідальні 

педагогічні 

працівники 

6.  Контроль стану відвідування 

вихованцями навчальних 

занять гуртків 

щоденно ЗДзНВР, черговий 

адміністратор 

7.  Ведення обліку вихованців постійно Завідувачі відділів 

8.  Щомісячний контроль за 

рухом вихованців  та 

наповнюваністю груп гуртків 

23.12.2015 - 

28.12.2015 

ЗДзНВР, 

зав.відділами 

9.  Проведення індивідуальних 

консультацій для керівників 

гуртків 

Протягом 

місяця 

Зав.відділу 

методичного, 

методисти 

10.  Семінар – практикум «Етапи 

підготовки та проведення 

сучасного заняття як запорука 

формування творчої 

особистості вихованців» (ІІІ 

заняття) 

03.12.2015 Зав.відділу 

методичного, 

методисти 

11.  Засідання школи молодого 

педагога (3 р.н.) 

17.12.2015 зав. відділу 

методичного 

12.  Підведення підсумків 

проведення семінару-

практикуму 

До 28.12.2015 зав. відділу 

методичного 

13.  Навчально-методичний 

семінар «Впровадження ІКТ в 

навчально-виховний процес» 

29.12.2015 Зав.відділу 

методичного, 

методисти 

14.  Вивчення, узагальнення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

керівників гуртків ЦДЮТ 

Протягом 

місяця 

зав. відділу 

методичного 

методист, керівник 

гуртка 



Петришак І.І., Предеін О.М., 

Мосунової Т.Г. 

15.  Робота щодо підготовки 

педагогів до конкурсу 

«Джерело творчості» 

Протягом 

місяця 

ЗДзНМР 

16.  Узагальнення досвіду роботи 

Предеін О.М. на 

підтвердження звання 

«керівник гуртка – методист»  

Протягом 

місяця 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного 

17.  Ведення обліку участі 

вихованців в масових заходах 

систематично Зав. ОМ відділу 

18.  Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби із СНІДом (за 

окремим планом) 

01.12.2015 зав. ОМ відділу, 

пр.психолог 

19.  Спільна акція ЦДЮТ з 

міським ЦСССМ «Серце з 

метеликів» до міжнародного 

дня інвалідів  

03.12.2015 зав. ОМ відділу, 

зав. ХЕ, ВП відділу 

20.  Випуск інформаційної – фото 

стіннівки «Дорогою добра» до 

Міжнародного дня волонтерів 

(про діяльність міського 

волонтерського руху 

Енергодара та волонтерів 

ЦДЮТ) 

04.12.2015 зав. ОМ відділу 

21.  Святкова програма «День 

чуйних сердець» до 

Міжнародного дня волонтерів 

на базі ЦСССМ 

04.12.2015 ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

22.  Заходи до Дня збройних сил 

України (інформаційна 

стіннівка, тематичні бесіди, 

фото виставка) 

03.12.2015 – 

04.12.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу, зав. 

бібліотекою 

23.  Тиждень права (в рамках 

реалізації Конвенції ООН про 

права дитини) 

07.12.2015 – 

11.12.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу, 

пр.психолог 

24.  Заходи до «Дня Святого 

Миколая» для  вихованців та 

дітей міста (за окремим 

планом) 

14.12.2015 – 

19.12.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

25.  Участь у міському заході 

«Допоможемо зимуючим 

птахам» 

15.12.2015 – 

22.12.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

26.  Звітний концерт гуртка 

авторської пісні «Зимовий 

настрій»  

16.12.2015 Зав.ХЕ,ВП відділу, 

кер.гуртка 

Савченко Ю.О, 



27.  Засідання дитячого 

парламенту ЦДЮТ 

17.12.2015 Культорганізатори 

28.  Оформлення виставки творчих 

робіт вихованців декоративно-

прикладного, технічного 

відділу  «Різдвяні фантазії» 

До 21.12.2015 Зав. ДП,Т відділу 

29.  Новорічні ігрові програми для 

вихованців ЦДЮТ та дітей 

міста «Новорічна мандрівка з 

Феями Вінкс» 

21.12.2015 – 

29.12.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

30.  Звітні виступи театральних 

гуртків до новорічних світ  

21.12.2015 – 

25.12.2015 

зав. ХЕ, ВП відділу 

31.  Видання газети про життя 

ЦДЮТ 

24.12.2015 Президент ДП, 

культорагізатор 

32.  Акція «16 днів проти 

насильства» 

25.11.2015 – 

10.12.2015 

Пр.психолог, зав. 

ОМ відділу 

33.  Організація змістового 

дозвілля дітей під час зимових  

канікул« Ура! У нас 

канікули!» 

26.12.2015 – 

10.01.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

34.  Організація святкових 

привітань та розміщення 

святкових листівок у ЦДЮТ 

та організаціях міста «Новий 

рік ступає на поріг!» 

28.12.2015 – 

30.12.2015 

ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу 

35.  Поновлення стенду «Екран 

Дитячого парламенту ЦДЮТ» 

Систематично Президент ДП, 

культорагізатор 

36.  Систематичне оновлення 

сторінки роботи Дитячого 

Парламенту на сайті ЦДЮТ 

Систематично Президент ДП, 

культорагізатор 

37.  Всеукраїнська новорічно-

різдвяна виставка «Новорічна 

композиція» (м.Київ, 

Національний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді) 

До 20 грудня Завідувач відділу 

38.  Міський етап Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії» 

До 11.12.2015 Завідувач відділу 

39.  Міський особистий турнір з 

шахів на Кубок міста 

Енергодара 

Жовтень-

грудень 

Зав. відділом, 

кер.гуртка Суханов 

В.Ю. 

40.  Обласний турнір «Біла Тура – 

2015» м. Токмак 

11.12.2015 – 

13.12.2015 

Зав. відділом, 

кер.гуртка Суханов 

В.Ю. 

41.  Відкритий обласний турнір з 05.12.2015 – Зав. відділом, 



шахів «Шаховий сніговик» 06.12.2015 кер.гуртка Суханов  

В.Ю. 

42.  Обласна виставка оригамі 

«Концепція конструктивізму в 

мистецтві оригамі»  

 Завідувач відділу 

43.  Міні-тренінг для молодих 

педагогів «Психічне здоров’я 

педагога» (3 р.н.) 

17.11.2015 Пр. 

психолог 

44.  Відвідування занять педагогів, 

що атестуються 

Протягом 

місяця 

Пр. 

психолог 

45.  Консультування педагогів «Я 

навчу тебе не битися» 

(формування ненасильницької 

моделі поведінки вихованців) 

08.12.2015 Пр. 

психолог 

46.  Консультування педагогів 

«Ролові позиції в 

міжособистісних відносинах» 

11.12.2015 Пр. 

психолог 

47.  Анкетування педагогів, що 

атестуються «Мотивація до 

саморозвитку», «Оцінка 

професійних якостей» 

14.12.2015 – 

18.12.2015 

Пр. 

психолог 

48.  Бесіда для батьків  «Вправи, 

які допомагають дітям 

подолати страхи»; «Як підняти 

дитині самооцінку» 

16.12.2015 – 

18.12.2015 

Пр. 

психолог 

49.  Групові консультування 

батьків «Запобігання та 

корекція емоційних дитячих 

розладів» 

22.12.2015 Пр. 

психолог 

50.  Тренінгове заняття з 

вихованцями «Гнів та агресія в 

нашому житті» 

28.12.2015 – 

11.01.2015 

Пр. 

психолог 

51.  Рекомендації для педагогів 

«Взаємодія з дітьми з 

проявами агресії» 

28.12.2015  Пр. 

психолог 

52.  Тренінг для педагогів, що 

атестуються «Шляхи 

саморозвитку» 

29.12.2015 Пр. 

психолог 

53.  Оновлення Вікі-візитки 

навчального закладу на 

Запорізькій Вікі 

До 10.10.15 ЗДзНМР 

 

54.  Створення локальної мережі 

ЦДЮТ 

До 21.12.2015 керівник гуртка 

«Комп’ютерні ГІТ» 

Управлінський контроль діяльності закладу 

55.  Ведення журналів планування 

та обліку роботи гуртків 

21.12.2015 – 

28.12.2015 

ЗДзНВР 



56.  Стан дитячого травматизму 

під час НВП, виробничого та 

невиробничого травматизму 

серед працівників закладу та 

його причин 

До 25.12.2015 Інженер з ОП 

57.  Відвідування вихованцями 

занять гуртків 

Протягом 

місяця 

ЗДзНВР 

58.  Рівень проведення заключної 

частини начального заняття 

педагогами ЦДЮТ 

14.12.2015 – 

18.12.2015 

Завідувач відділу 

методичного 

59.  Виконання навчальних 

програм 

28.12.2015 – 

10.01.2015 

ЗДзНМР 

60.  Ефективність роботи гуртків 

за І півріччя 2015/2016 н.р. 

До 25.12.2015 ЗДзНВР 

61.  Ведення обліку участі 

вихованців у масових заходах  

До 18.12.2015 Директор, 

заступник 

директора з НВР 

62.  Проведення інструктажів з 

вихованцями під особистий 

підпис 

До 25.12.2015 Інженер з ОП 

63.  Якість навчально-виховного 

процесу в гуртках художньо – 

естетичного напрямку 

До 25.12.2015 Директор, ЗДзНВР, 

ЗДзНМР, зав. 

відділами, 

методисти 

 

 

 

В.о.директора  ЦДЮТ                                                     Н.Ю.Балагутрак  


