
ПЛАН РОБОТИ 

Позашкільного навчального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості»  

Енергодарської міської ради 

на жовтень 2015 р. 

 

№ Захід 
Дата 

проведення 
Відповідальні 

1.  Проведення оперативних нарад щопонеділка Директор 

2.  Наради при директорі 06.10.2015 Директор 

3.  Наради при заступниках 

директора 

05.10.2015;  

06.10.2015 

ЗДзНВР,ЗДзНМР 

4.  Створення та систематичне 

оновлення банку даних 

соціальних категорій вихованців 

закладу 

жовтень пр..психолог 

5.  Контроль стану відвідування 

вихованцями навчальних занять 

гуртків 

щоденно ЗДзНВР  

6.  Перевірка стану ведення 

журналів планування та обліку 

роботи гуртків 

26.10.2015 – 

30.10.2015 

Завідувачі відділів 

7.  Контроль за рухом вихованців  та 

наповнюваністю груп гуртків 

28.10.2015-

30.10.2015 

Завідувачі відділів 

8.  Аналіз стану відвідування 

вихованцями навчальних занять 

До 28.10.2015 ЗДзНВР 

9.  Організація роботи педагогів з 

вихованцями в канікулярний час 

24.10.2015 – 

01.11.2015 

ЗДзНВР 

10.  Проведення індивідуальних 

консультацій для керівників 

гуртків 

Протягом 

місяця 

ЗДзНМР, методисти 

11.  Підготовка матеріалів щодо 

присвоєння колективам звання 

«Народний колектив», 

«Зразковий колектив» 

До 26.10.2015 ЗДзНМР 

12.  Створення інформаційного 

ресурсу, який би акумулював 

досвід роботи педагогів ЦДЮТ 

над єдиною методичною темою 

До 28.10.2015 ЗДзНМР 

13.  Проведення діагностики 

професійних та особистісних 

якостей молодих педагогів 

Протягом 

місяця 

Зав. відділу 

методичного, 

практичний 

психолог 

14.  Семінар – практикум «Етапи під- 05.10.2015 Зав.відділу 



готовки та проведення сучасного 

заняття як запорука формування 

творчої особистості вихованців» 

(І заняття) 

методичного, 

методисти 

15.  Навчально-методичний семінар 

«Методичні рекомендації з 

написання та оформлення 

досвіду роботи керівника гуртка» 

20.10.2015 ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

методисти 

16.  Організація та проведення циклу 

майстер-класів під час осінніх 

канікул 

24.10.2015 – 

01.11.2015 

ЗдзНМР, ЗДзНВР 

17.  Ведення обліку участі 

вихованців в масових заходах 

постійно Зав. ОМ відділу 

18.  Ігрові розважальні програми 

«Посвята у гуртківців» 

Протягом 

місяця 

Зав ОМ відділу, 

культорганізатори 

19.  Традиційне свято «Веселий 

ярмарок» для вихованців ЦДЮТ 

та учнів ЗНЗ міста 

12.10.2015 ЗДзНВР, зав. ОМ 

відділу, завідувачі 

відділв 

20.  Тиждень здорового способу 

життя 

19.10.2015 – 

23.10.2015 

ЗдзНВР, 

пр..психолог, 

зав.ОМ відділу 

21.  Заходи до Всесвітнього дня  

тварин 

04.10.2015 Зав ОМ відділу, 

культорганізатори 

22.  Заходи до Міжнародного дня 

людей похилого віку та Дня 

ветерана 

28.09.2015 – 

06.10.2015 

ЗДзНМР, зав ОМ 

відділу 

23.  Тиждень  національно-

патріотичного виховання «Мі – 

українці» (до Дня захисника 

України та Покрови Пресвятої 

Богородиці) 

12.10.2015 – 

16.10.2015 

ЗДзНВР, зав.ОМ 

відділу 

24.  Вечір зустрічі вихованців ЦДЮТ 

з військовослужбовцями 

Збройних сил України 

«Зростаймо патріотами!» 

15.10.2015 ЗДзНВР, зав.ОМ 

відділу 

25.  Флешмоб серед вихованців 

ЦДЮТ «Ми – Українці!» 

16.10.2015 зав.ОМ відділу, 

зав.бібліотекою 

26.  Європейський 

тиждень місцевої демократії 

12.10.2015 – 

16.10.2015 

ЗДзНВР, зав.ОМ 

відділу 

27.  Тиждень безпеки учасників 

дорожнього руху 

05.10.2015 – 

09.10.2015 

ЗДзНВР, зав.ОМ 

відділу, інженер з 

ОП 

28.  Видання газети про життя 

ЦДЮТ 

22.10.2015 ДП ЦДЮТ, 

культорганізатор 



29.  Оформлення та поновлення 

стенду «Екран Дитячого 

парламенту ЦДЮТ» 

Постійно Президент ДП, 

культорагізатор 

30.  Оновлення сторінки роботи 

Дитячого Парламенту на сайті 

ЦДЮТ 

Систематично Президент ДП, 

культорагізатор 

31.  Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю «Українська 

паляниця» 

Вересень - 

жовтень 

Завідувач відділу 

32.  Обласний конкурс-виставка 

«Народна іграшка» в рамках 

Всеукраїнського конкурсу 

декоративно-ужиткового та 

прикладного мистецтва «Творчі 

скарби України» 

31.10.2015 Завідувач відділу 

33.  Участь у міському святі, 

присвяченого  до Дня 

працівників освіти 

01.10.2015 Зав ХЕ,ВП відділу 

34.  Всеукраїнський відкритий 

дитячо-юнацький фестиваль – 

майстерня авторської 

(бардівської) пісні  «Сонячний 

зайчик»  (Тематика  

«Патріотична  пісня» м. 

Запоріжжя) 

18.10.2015 – 

20.10.2015 

Завідувач відділу, 

кер. гуртка 

Савченко Ю.О. 

35.  Всеукраїнський фестиваль-

конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства – Гра» (м. 

Запоріжжя) 

29.10.2015 – 

31.10.2015 

Завідувач відділу, 

кер.гуртка 

Компанієць А.Г. 

36.  Обласний фестиваль-конкуррс 

«Подаруй мені казку» 

Вересень - 

жовтень 

Завідувачі відділів 

37.  Зональний відбірковий тур 

обласного фестивалю естрадного 

мистецтва            «Зорепад - 

2015» 

07.10.2015 Завідувач відділу 

38.  Обласний дитячий шаховий 

турнір «Енергодарська осінь» 

14.10.2015 – 

16.10.2015 

Зав. відділом, 

кер.гуртка Суханов 

В.Ю. 

39.  Обласний фестиваль з шахів 

«Золота осінь» м. Оріхів 

02.10.2015 – 

04.10.2015 

Зав. відділом, 

кер.гуртка Суханов 

В.Ю. 

40.  Обласні осінні відкриті конкурс-

змагання з НТТУМ 

(авіамоделювання) 

10.10.2015 Зав.відділу, 

кер.гуртка 

Степашко П.В. 



41.  Відвідування занять з метою 

виявлення дітей з низьким рівнем 

адаптації 

Протягом 

місяця 

Пр. психолог 

42.  Заняття у гуртках 1 ріку 

навчання «Знайомство та 

згуртування колективу 

вихованців» 

Протягом 

місяця 

Пр.психолог 

43.  Тренінг креативності для 

педагогів 

27.10.2015 Пр.психолог 

44.  Анкетування молодих педагогів 

«Психологічний клімат у 

колективі» (адаптація в 

колективі) 

12.10. 2015 – 

15.10.2015 

Пр.психолог 

45.  Міні-тренінг для молодих 

педагогів «Розвиток рефлексії та 

емпатійних здібностей» (2 р.н.) 

19.10.2015 Пр.психолог 

46.  Рекомендації для молодих 

педагогів щодо формування 

мотивації навчання вихованців 

21.10.2015 Пр.психолог 

47.  Анкетування педагогів, що 

атестуються (з метою створення 

референтної групи) 

20-21.10.2015 Пр.психолог 

48.  Години психолога з вихованцями згідно з 

диференційним 

планом роботи 

пр..психолога 

Пр.психолог 

49.  Рекомендації адміністрації 

закладу «Особливості 

застосування критики» 

13.10.2015 Пр.психолог 

50.  Консультування педагогів 

«Загальна і спеціальна 

обдарованість» 

30.10.2015 Пр.психолог 

51.  Оновлення сайту ЦДЮТ систематично ЗД з НВР, 

зав.бібліотекою 

52.  Забезпечення методичного 

супроводу педагогів щодо 

створення персональних 

методичних візиток на ЗапоВікі 

Жовтень - 

листопад 

ЗДзНМР 

53.  Створення Вікі-візитки 

навчального закладу на 

Запорізькій Вікі 

До 10.10.15 ЗДзНМР 

54.  Питання ВК: Ведення журналів 

планування та обліку роботи 

гуртків 

26.10.2015 – 

29.10.2015 

ЗДзНВР 



55.  Складання довідки 

«Відвідування вихованцями 

занять гуртків» 

29.10.2015 – 

30.10.2015 

ЗДзНВР 

56.  Питання ВК: Якість проведення 

навчально-виховного процесу в 

гуртках фізкультурно-

спортивного напрямку 

Протягом 

місяця 

ЗДзНВР,ЗДзНМР, 

зав.відділу, 

методист 

57.  Питання ВК: Рівень проведення 

організаційної частини 

начального заняття педагогами 

ЦДЮТ 

19.10.2015 – 

23.10.2015 

ЗДзНМР, ЗДзНВР, 

методисти 

58.  Питання ВК: Проведення 

інструктажів з вихованцями під 

особистий підпис 

22.10.2015 – 

23.10.2015 

Директор, інженер з 

ОП 

59.  Проведення семінару-

практикуму для педагогів ЦДЮТ 

щодо вдосконалення навичок 

володіння ІКТ 

26.10.2015 ЗДзНМР,ЗДзНВР, 

керівник гуртка 

«Комп’ютерні ГІТ» 

 

 

 

Директор ЦДЮТ                                                                   Л.В. Капля 


