
ПЛАН  

ВИХОВНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ЦДЮТ на 

2015/2016 навчальний рік  

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1.  Складання планів виховної роботи 

керівників гуртків 

вересень ЗД з НВР  

2.  Організація роботи краєзнавчого 

музею «Витоки» 

вересень директор наказ 

3.  Ведення обліку участі вихованців в 

масових заходах 

протягом 

року 

Зав. ОМ 

відділу 

Банк даних 

4.  Діагностичне дослідження рівня 

вихованості вихованців ЦДЮТ 

квітень ЗДзНВР  

1. Художньо-естетичне виховання 

5.  

 

Тиждень відкритих дверей ЦДЮТ 

«Чарівний світ творчості» 

вересень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

6.  Екскурсії по ЦДЮТ для учнів 

початкової та середньої ланки 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста 

вересень ЗДзНВР наказ 

7.  Оформлення виставок творчих 

робіт вихованців декоративно-

прикладного, технічного відділу 

«Дари осені», «Різдвяні фантазії», 

«Весняний калейдоскоп» 

Вересень 

Грудень 

квітень 

Зав. 

відділу 

 

8.  Ігрові розважальні програми 

«Посвята у гуртківців» 

вересень - 

жовтень 

зав. ОМ 

відділу 

 

9.  Традиційне свято «Веселий 

ярмарок» для вихованців ЦДЮТ 

та учнів ЗНЗ міста 

жовтень зав. ОМ 

відділу, 

зав. ДП,Т 

відділу 

наказ 

10.  Ігрова –  розважальна  програма  

для учнів загальноосвітніх 

закладів міста «Золота осінь» 

листопад ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

11.  Новорічні ігрові програми для 

вихованців ЦДЮТ та дітей міста 

Грудень - 

січень 

ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

12.  Заходи до «Дня Святого Миколая» 

для  вихованців та дітей міста 

грудень зав. ОМ 

відділу 

 

13.  Тиждень українських святок січень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 



14.  Конкурсно-розважальна програма 

«Кохання з першого погляду»  до 

міжнародного Дня Святого 

Валентина  

лютий ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

15.  Участь у заходах до Всесвітнього 

дня поезії 

Березень Зав. 

ХЕ,ВП 

відділу 

 

16.  Конкурс майстерності вихованців 

ЦДЮТ  «ЦДЮТ – джерело 

творчості» 

березень Творча 

група 

наказ 

17.  Традиційна конкурсна – 

розважальна програма « Міс 

Весняночка» для вихованок 

ЦДЮТ 

квітень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

18.  Проведення підсумкових звітних 

концертів, занять – творчих звітів, 

показових звітів для гуртків 

художньо-естетичного, військо-

патріотичного відділу 

травень Зав. 

відділу, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

19.  Випускні бали  та розважальні 

ігрові програми  « Ігровий 

водограй» для вихованців ЦДЮТ 

травень зав. ОМ 

відділу 

 

20.  Традиційне свято « У колі родини» 

по підведенню підсумків роботи 

ЦДЮТ за 2015/2016 н.р. 

травень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

21.  Святкові заходи до Міжнародного 

дня захисту дитини 

Червень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

22.  Організація змістовного дозвілля 

під час канікул 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану 

ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу  

наказ 

23.  Конкурс «Кращій вихованець 

року» 

Протягом 

року 

Творча 

група 

наказ 

24.  Конкурс «Кращій гурток року» Протягом 

року 

Творча 

група 

наказ 

2. Фізкультурно-оздоровчий напрямок 

25.  Тиждень фізкультури і спорту вересень зав. ОМ 

відділу 

наказ 

26.  Тиждень здорового способу життя Жовтень зав. ОМ 

відділу, 

пр.психол

ог 

 

27.  Заходи до Всесвітнього дня 01 грудня зав. ОМ наказ 



боротьби із СНІДом відділу, 

пр.психол

ог 

28.  Місячник до Всесвітнього дня 

боротьби із захворюванням на 

туберкульоз  

березень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу, 
пр.психолог 

наказ 

3. Морально-етичне виховання 

29.  

 

Заходи до Всесвітнього дня  тварин жовтень зав. ОМ 

відділу 

 

30.  Міжнародний день людей 

похилого віку та День ветерана 

жовтень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

31.  Тиждень толерантності листопад Пр.психолог  

32.  Заходи до Міжнародного дня 

інвалідів 

3 грудня зав. ОМ 

відділу, 

зав. ХЕ, 

ВП 

відділу 

 

33.  Тиждень психології квітень Пр.психолог  

34.  Акції «Ветерани живуть поруч», 

«Милосердя», «Твори добро», 

Святого Миколая, Дня Перемоги 

тощо 

Протягом 

року 

ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

 

35.  Проведення тематичних вечорів, 

зустрічей вихованців  з духовними 

особами 

Протягом 

року 

зав. ОМ 

відділу 

 

4. Національно-патріотичне виховання 

36.  Тиждень  національно-

патріотичного виховання «Мі – 

українці» до Дня укр.казацтва 

Жовтень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

 

37.  День захисника України жовтень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

38.  День Гідності і Свободи Листопад ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

 

39.  Заходи щодо вшанування пам’яті 

жертв голодоморів в Україні 

листопад ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

40.  День збройних сил України Грудень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

41.  День Соборності України Січень ЗДзНВР,  



зав. ОМ 

відділу 

42.  День виведення військ колишнього 

Союзу РСР з Афганістану та Дня 

вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 

лютий ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

 

43.  Вечір - зустріч «Герої поміж нас» 

вихованців ПНЗ міста з 

учасниками АТО, воїнами – 

афганцями, ветеранами ІІ Світової 

війни 

лютий ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

44.  День вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

20 лютого ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

45.  День вшанування пам’яті 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

«Живемо, щоб пам’ятати» 

Квітень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

46.  Заходи щодо відзначення Дня 

пам’яті жертв політичних репресій 

травень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

47.  Заходи щодо відзначення 

Перемоги над нацизмом у Європі 

та завершення Другої Світової 

Війни 

травень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

Наказ 

48.  Свято  приурочене посвяченню 

вихованців «Школи Джур» у 

курсанти 

 зав. ОМ 

відділу, 

Зав. 

відділу 

 

5. Профорієнтаційна робота 

49.  Місячник профорієнтації Лютий - 

березень 

ЗДзНВР, 

пр..психол

ог 

наказ 

6. Екологічне виховання 

50.  Участь у міському заході 

«Допоможемо зимуючим 

птахам» 

Грудень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

 

51.  Тиждень екологічної культури 

«Моя країна - Україна» 

березень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

наказ 

52.  Весняна акція «Місяць 

благоустрою»  

Квітень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу 

 

53.  День зустрічі птахів 01 квітня ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

 



відділу 

 

7. Правове виховання та профілактика правопорушень 

54.  Європейський 

тиждень місцевої демократії  

жовтень ЗДзНВР, з 

АГЧ, зав. 

ОМ 

відділу 

наказ 

55.  16 днів проти насильства Листопад - 

грудень 

Пр.психол

ог, зав. 

ОМ 

відділу 

наказ 

56.  Тиждень права (в рамках реалізації 

Конвенції ООН про права дитини) 

Грудень ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

відділу, 

пр.психол

ог 

наказ 

8. Профілактика дитячого травматизму 

57.  

 

Тиждень безпеки учасників 

дорожнього руху 

Жовтень 

 

ЗДзНВР, 

інженер з 

ОП 

 

58.  Місячник безпеки ЖД Листопад ЗДзНВР, 

інженер з 

ОП 

 

9. Робота дитячого самоврядування  

59.  

 

Загальна конференція вихованців 

ЦДЮТ 

вересень Зав. ОМ 

відділу 

Книга 

протоколів 

60.  Засідання дитячого парламенту 

ЦДЮТ 

4 рази на 

рік 

Культорган

ізатори 

Книга 

протоколів 

61.  Видання газети про життя ЦДЮТ щомісячно Президент 

ДП, 

культорагіз

атор 

 

62.  Оформлення та поновлення стенду 

«Екран Дитячого парламенту 

ЦДЮТ» 

Систематич

но 

Президент 

ДП, 

культорагіз

атор 

 

63.  Створення та систематичне 

оновлення сторінки роботи 

Дитячого Парламенту на сайті 

ЦДЮТ 

Систематич

но 

Президент 

ДП, 

культорагіз

атор 

 

 



-Участь вихованців ЦДЮТ у конкурсах, змаганнях та фестивалях різних 

рівнів 

 

№ 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1. Науково-технічного напрямку 

1.  Всеукраїнський конкурс з 

флористики та фітодизайну 

(м.Київ, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської 

молоді) 

вересень Завідувач 

відділу 

 

2.  Обласний етап міжнародного 

конкурсу малюнків та фотографій 

«Дружать діти на планеті» 

вересень Завідувач 

відділу 

 

3.  Всеукраїнська новорічно-різдвяна 

виставка «Новорічна композиція» 

(м.Київ, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської 

молоді) 

До 20 

грудня 

Завідувач 

відділу 

 

4.  Всеукраїнська виставка-конкурс 

«Український сувенір» (м.Київ, 

Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської 

молоді) 

листопад Завідувач 

відділу 

 

5.  Всеукраїнський конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» (заочний)  (м. Київ, 

Український державний центр 

позашкільної освіти) 

Листопад Завідувач 

відділу 

 

6.  Всеукраїнський  конкурс 

декоративно-ужиткового та 

прикладного мистецтва «Творчі 

скарби України» (м. Івано-

Франківськ, Український 

державний центр позашкільної 

освіти Івано-Франківський 

обласний державний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді) 

Листопад Завідувач 

відділу 

 

7.  Обласний конкурс оригамі «Світ 

оригамі» в рамках Всеукраїнської 

виставки «Мистецтво ори гамі» 

Вересень Завідувач 

відділу 

 

8.  Обласний фестиваль ляльок-

мотанок «Берегиня роду 

жовтень Завідувач 

відділу 

 



українського» в рамках 

Всеукраїнського конкурсу 

декоративно-ужиткового та 

прикладного мистецтва «Творчі 

скарби України» 

9.  Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю «Українська паляниця» 

Вересень - 

жовтень 

Завідувач 

відділу 

 

10.  Обласний конкурс-виставка 

«Народна іграшка» в рамках 

Всеукраїнського конкурсу 

декоративно-ужиткового та 

прикладного мистецтва «Творчі 

скарби України» 

жовтень Завідувач 

відділу 

 

11.  Міський конкурс дитячого 

малюнка «Безпека та мир в 

Україні» у рамках Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

Листопад Завідувач 

відділу 

 

12.  Обласний очно-заочний конкурс 

дитячої та юнацької творчості 

«Країна моя – Україна» в рамках 

Всеукраїнського конкурсу «Моя 

Україна» 

вересень Завідувач 

відділу 

 

13.  Міський етап Місячника безпеки в 

закладах освіти міста 

листопад Завідувач 

відділу 

 

14.  Міський етап Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії» 

грудень Завідувач 

відділу 

 

15.  Участь у міському конкурсі-

виставці туристської та краєзнавчої 

фотографії «Туристичними 

шляхами» 

грудень Завідувач 

відділу 

 

16.  Участь у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Моральний вчинок» 

лютий Завідувач 

відділу 

 

17.  Обласний фестиваль дитячих та 

молодіжних театрів моди 

«Чарівний світ моди» 

лютий Завідувач 

відділу 

 

18.  Міський етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

березень Завідувач 

відділу 

 

19.  Обласний фестиваль писанок Березень - Завідувач  



«Писанковий рай» квітень відділу 

20.  Обласний  етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсі робіт 

«Початкове технічне 

моделювання» 

Березень - 

травень 

Завідувач 

відділу 

 

21.  Участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!» 

Березень - 

травень 

Завідувач 

відділу 

 

22.  V Медіафестиваль квітень Завідувач 

відділу 

 

23.  Дитячо-юнацький конкурс «АЕС – 

ДОБРОБУТ - БАТЬКІВЩИНА» 

квітень Завідувач 

відділу 

 

24.  Конкурс шкільних малюнків «Мої 

права» 

травень Завідувач 

відділу 

 

25.  Обласний етап щорічної 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

дитячого малюнка  

«Я хочу жити в якісному світі» 

серпень Завідувач 

відділу 

 

2. Художньо-естетичний напрямок 

26.  Всеукраїнський відкритий дитячо-

юнацький фестиваль – майстерня 

авторської (бардівської) пісні  

«Сонячний зайчик»  (Тематика  

«Патріотична  пісня» м. 

Запоріжжя) 

Жовтень Завідувач 

відділу, 

кер. 

гуртка 

Савченко 

Ю.О. 

 

27.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

ігрових програм «Адреса 

дитинства – Гра» (м. Запоріжжя) 

жовтень Завідувач 

відділу, 

кер.гуртка 

Компанієц

ь А.Г. 

 

28.  Відкритий фестиваль – конкурс 

дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» (м.Ужгород, 

Закарпатський  обласний палац 

дитячої та юнацької творчості 

«Падіюн») 

вересень Завідувач 

відділу 

 

29.  Обласний фестиваль-конкуррс 

«Подаруй мені казку» 

Вересень - 

жовтень 

Завідувачі 

відділів 

 

30.  Обласний фестиваль «Спадщина»  Завідувачі 

відділів 

 

31.  Зональний відбірковий тур 

обласного фестивалю естрадного 

мистецтва            «Зорепад - 2015» 

жовтень Завідувач 

відділу 

 

32.  Обласний конкурс юних листопад Завідувач  



гумористів «Запорізькі викрутаси» відділу 

33.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

сучасного танцю «Сузір’я мрій» 

листопад Завідувач 

відділу, 

керівники 

хореограф

. гуртків 

 

34.  Обласний фестиваль-конкурс  

міжнаціональних культур 

«Зоряниця» 

листопад Завідувач 

відділу 

 

35.  Обласний фестиваль національних 

фольклорних колективів» 

Запорізький коловрат - 2015» 

лютий Завідувач 

відділу, 

кер.гуртка 

Вінс І.В. 

 

36.  Міжнародний фестиваль-конкурс 

Кіїв- арт» 

Березень-

квітень 

Завідувач 

відділу 

 

37.  ІV Обласний конкурс « Шевченко 

в моєму серці» 

травень Завідувач 

відділу 

 

38.  Міжнародний фестиваль 

театрального та хореографічного 

мистецтва «Зірки Меотіди» 

червень Завідувач 

відділу 

 

3. Участь в конкурсах еколого-

натуралістичного напряму  

 

протягом 

року 

(згідно 

окремого 

плану) 

ЗД з НВР, 

завідувачі 

відділами 

 

39.  Міський етап Всеукраїнської акції 

учнівської молоді «День зустрічі 

птахів» 

квітнень Завідувач 

відділу 

 

4. Фізкультурно-спортивний напрямок 

40.  Відкрита першість м. Енергодара 

«Осінні вітрила-2015» на призи ВП 

«Атоменергомаш» 

Вересень Зав.відділ

ом, 

кер.гуртка 

Максимен

ко В.А. 

 

41.  Відбіркові змагання на Кубок м. 

Енергодара 

Вересень-

жовтень 

Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

42.  Обласний фестиваль з шахів 

«Золота осінь» м. Оріхів 

Вересень-

жовтень 

Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 



43.  Міський турнір з шахів на Кубок 

міста Енергодара 

Жовтень-

грудень 

Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

44.  Обласний турнір «Біла Тура – 

2015» м. Токмак 

грудень Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

45.  Відкрита першість з шахів міста 

Запоріжжя серед дітей  віком до 10 

років 

Січень Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

46.  Першість з шахів міста Енергодара Січень - 

березень 

Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

47.  Обласний турнір з першості 

області серед дітей віком до 10 

років з шахів м. Мелітополь 

березень Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

48.  Особиста першість з шахів серед 

вихованців ЦДЮТ 

травень ЗДзНВР, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

49.  Кваліфікаційні змагання з шахів м. 

Запоріжжя (4 та 3 розряд) 

червень Зав. 

відділом, 

кер.гуртка 

Суханов 

В.Ю. 

 

5. Військово-патріотичний напрямок 

50.  Міський фестиваль «Козацькі 

розваги» 

жовтень Завідувач 

відділу 

 

51.  Відкрита першість з вільної 

боротьби 

листопад Завідувач 

відділу 

 

52.  Всеукраїнський турнір з вільної 

боротьби пам’яті Логінова 

грудень Завідувач 

відділу 

 

53.  Чемпіонат міста з вільної боротьби 

серед юнаків 

лютий Завідувач 

відділу 

 

54.  Національний турнір міста з березень Завідувач  



вільної боротьби серед юнаків відділу 

55.  Міський етап Всеукраїнського 

огляду – конкурсу «ЮІР-2016» 

квітень Завідувач 

відділу 

 

56.  Обласний етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

спортивної патріотичної гри 

Українського козацтва «Сокіл»(« 

Джура») 

квітень Завідувач 

відділу 

 

57.  Обласні змагання з гирьового 

спорту  на кубок апостола Андрія 

Первозваного 

травень Завідувач 

відділу 

 

58.  Обласні змагання « Вишкіл -2016» травень Завідувач 

відділу 

 

59.  Обласний етап Всеукраїнської 

військово-патріотичний гри 

«Зірниця» 

травень Завідувач 

відділу 

 

 

 

 

 
 


