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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦДЮТ  

у 2014/2015 навчальному році 

 

І. Аналіз діяльності за минулий навчальний рік 

1. Аналіз змісту діяльності, досягнутих результатів, якості навчально-

виховного процесу 

Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Енергодарської міської ради здійснює навчання і виховання 

громадян у позаурочний та позанавчальний час. Відповідно до Статуту 

ЦДЮТ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, 

організаційно-масову, художню, декоративно-прикладну, технічну та 

концертно-просвітницьку роботу. Основним напрямом діяльності Центру 

дитячої та юнацької творчості є художньо-естетичний, що передбачає 

залучення вихованців до активної діяльності з вивчення вітчизняної і світової 

культури та мистецтва, оволодіння практичними уміннями та навичками у 

різних видах мистецтв, організацію змістовного дозвілля. 

Метою діяльності ЦДЮТ на 2014/2015 навчальний рік було 

впровадження системи проектування професійного самовизначення 

обдарованої особистості дитини у позашкільному навчальному закладі. 

Пріоритетними завданням роботи ЦДЮТ у 2014/2015 навчальному році 

були: cтворення сприятливих умов  для особистісного становлення та 

всебічного розвитку кожної дитини, формування її життєвих 

компетентностей, розвитку обдаровань через забезпечення наступності  в 

навчанні, системного психолого-педагогічного супроводу навчально-

виховного процесу; організація змістовного дозвілля; розвиток потреб 

вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;  

формування  у вихованців  свідомого й відповідального ставлення до 

здоров’я, навичок безпечної поведінки; виховання гідності, поваги до прав 

людини та патріотизму. 

Навчально-виховний процес в ЦДЮТ у 2014/2015 навчальному році 

забезпечували 46 педагогічних працівників (5 чоловік знаходяться у 

відпустці по догляду за дитиною до 3 років). Серед них 33 керівника гуртків, 

з них: 8 сумісників (25% від загальної кількості керівників гуртків); 7 осіб 

працюють за внутрішнім сумісництвом. 70% (23 чол.) керівників гуртків  

ЦДЮТ мають педагогічну або фахову повну вищу освіту, 9% (3 чол.) – 

базову вищу, 21% (7 чол.) – неповну вищу освіту. Три керівника гуртка (з 

них 1 працює за внутрішнім сумісництвом) мають звання «керівник гуртка - 

методист». Адміністрацією та методичною службою ЦДЮТ проводиться 

робота щодо підвищення рівня НВП в закладі через створення умов для 

зростання професійної компетентності педагогів, в тому числі через систему 

курсів підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників, 

проведення семінарів, практикумів, майстер-класів, індивідуальних 

консультацій методиста, практичного психолога тощо. Окрема увага 

приділяється роботі з молодими та малодосвідченими педагогами. В 

поточному навчальному році в закладі працювали 12 молодих та 
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малодосвідчених педагогів (32% від загальної кількості педагогів). В ЦДЮТ 

з метою методичного супроводу їх діяльності працює Школа молодого 

педагога. Кожен молодий педагог має наставника, з яким складає 

індивідуальний план роботи з підвищення свого досвіду.  

У 2014/2015 навчальному році в ЦДЮТ робота гуртків була 

організована за напрямками: науково-технічний, фізкультурно-спортивний, 

художньо-естетичний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний,  

гуманітарний.  

 

Напрямки діяльності гуртків  ЦДЮТ на 2014-2015 н.р.  

№ 
Напрямки 

роботи 

Кількість  

Запланована 

(01.09.15) 

Фактична 

(01.01.15) 

Запланована  

(04.02.2015)  

Фактична 

(30.05.15) 
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1 Науково-

технічні 

25 61 595 25 61 606 24 57 555 24 57 551 

2 Фізкультурно-

спортивні  

1 3 30 1 3 32 1 3 30 1 3 35 

3 Художньо-

естетичні 

11 21 239 11 21 239 11 21 239 11 21 240 

4 Військово-

патріотичні 

5 11 150 5 11 157 5 11 150 5 11 159 

5 Соціально-

реабілітаційні 

1 1 10 1 1 10 2 3 30 2 3 34 

6 Гуманітарні 2 10 129 2 10 159 2 10 129 2 10 160 

 Всього 45 107 1153 45 107 1203 45 105 1133 45 105 1179 

 

Згідно мережі гуртків на 2014/2015 навчальний рік в закладі було 

заплановано роботу 45 гуртків, 107 груп, в яких планувалося навчання 1153 

вихованців. Проте, протягом року за виробничою необхідність відбувалося 

перепрофілювання та перерозподіл годин гурткової роботи, в наслідок чого з  

04.02.2015 року в закладі працювало 45 гуртків, 105 груп, які охоплювали 

навчанням 1133 вихованців. Відповідно до даних поіменної книги вихованців 

ЦДЮТ, наказів щодо руху вихованців станом на 30 травня 2015 року 

позашкільною освітою в ЦДЮТ охоплено 1179 вихованців, що на 2% більше 

від прогнозованої кількості вихованців. 

Гурткові заняття протягом року проводились на базі ЦДЮТ та ЗНЗ 

міста згідно з угодами про використання навчальних кабінетів, розкладом, 

погодженим профспілковим комітетом та радою закладу, затвердженим 

директором ЦДЮТ, у відповідності до вікових особливостей вихованців з 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Режим роботи закладу 

шестиденний, заняття проводились в одну зміну. Заклад працював у 

двомовному режимі. В україномовному режимі у 2014/2015 н.р. працювали 

42 групи гуртків (з 01.09.2015) та 44 групи (з 04.02.2015),  що складає 42 % 
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від  загальної кількості груп, що на 4% більше, ніж у минулому навчальному 

році. 

Навчально-виховний процес у ЦДЮТ протягом навчального року 

здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з 

використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне 

заняття, конкурси, вікторина, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, 

репетиційні збори тощо. 

У канікулярні, святкові та вихідні дні ЦДЮТ працював за окремими 

планами, затвердженим директором закладу. В цей період з вихованцями 

гуртків проводиться суспільно-корисна та організаційно-масова робота: 

ігрові програми, робота ігрової кімнати, екскурсії, психологічні заняття, 

тренінги, змагання, репетиції тощо. Якщо керівник гуртка у навчальний 

період знаходився на лікарняному, на курсах, у відрядженні, окремим 

наказом по закладу проводилось надолуження навчального матеріалу у 

канікулярний період. Протягом 2014/2015 навчального року в закладі було 

затверджено плани роботи на період осінніх, зимових та весняних канікул. 

Загалом масовими заходами в канікулярний час було охоплено 1040 

вихованців ЦДЮТ та дітей міста. 

Відповідно до Статуту закладу у 2014/2015 н.р.  заняття розпочалися 01 

вересня 2014 року, завершились 31 травня 2015 року. Навчальні заняття 

проводилися за семестровою системою: I  семестр – з 01 вересня 2014 року по 

27 грудня 2013 року; II  семестр - з 11 січня 2014 року по 30 травня 2014 

року. З 01 вересня почали працювати гуртки початкового (ІІ рік навчання), 

основного та вищого рівнів навчання, з 15 вересня - гуртки початкового рівня 

навчання, 1 року навчання. Зарахування вихованців до гуртків здійснювалось 

наказом директора по закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх 

замінюють, на без конкурсній основі. Зарахування у гуртки хореографічного, 

військово-патріотичного напрямку здійснювалось на підставі довідки 

медичної установи з висновком про відсутність протипоказань. 

Навчально-виховний процес у Центрі дитячої та юнацької творчості у 

2014/2015 навчальному році здійснювався за типовими навчальними планами 

і програмами з позашкільної освіти.  

Керівники гуртків ЦДЮТ при складанні календарно-тематичних планів 

роботи гуртків використовували: адаптовані програми, підготовані 

керівниками гуртків ЦДЮТ та затверджені науково-методичною радою 

Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради 

(Протокол №4 від 22.09.2009, Протокол №3 від 20.06.2011, Протокол №5 від 

20.08.2012, Протокол №4 від 25.06.2013, Протокол №5 від 28.09.2013, 

Протокол №4 від 20.06.2014); навчальні програми з позашкільної освіти, 

підготовані керівниками гуртків ЦДЮТ та затверджені наказом уо ЕМР 

№201 від 28.08.2014; програми з позашкільної освіти, затверджені МОНУ. 

В 2014/2015 н.р. в НВП  ЦДЮТ використовується 83 програми, їхня 

кількість за напрямками та відповідний рівень затвердження відображено у 

таблиці. 
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Рівень програмного забезпечення роботи гуртків  

2014/2015 н.р. 

№ 

з/п 

Напрямок роботи 

гуртків 

Рівень затвердження програми 

початковий основний вищій 

МОН УО ЕМР МОН УО ЕМР МОН УО ЕМР 

1 Науково-технічний 7 16  18  3 

2 Фізкультурно-

спортивний 

 1  2   

3 Художньо-естетичний 3 2 2 9  2 

4 Військово-

патріотичний 

 3  3  5 

5 Соціально-

реабілітаційний 

 2     

6 Гуманітарний  4  1   

Всього  10 28 2 33  10 

Всього програм МОН - 12 навчальних - 71 

 

Очевидно, що в перелік програм, за якими працюють гуртки закладу, 

складається в основному з навчальних програм, підготованих керівниками 

гуртків, що свідчить про недостатній рівень забезпечення позашкільних 

закладів програмно-методичними продуктами: дуже мало навчальних 

програм, затверджених МОНУ. 

У 2014/2015 н.р. гуртки та групи ЦДЮТ працювали за трьома рівнями: 

початковий, основний, вищій. Навчання в гуртках початкового рівня 

розраховано на два роки і передбачає загальний розвиток особистості, 

теоретичне та практичне оволодіння певними основами діяльності, створення 

умов для адаптації вихованців у закладі. На початковому рівні у І семестрі 

2014/20145 навчальному році працювали 59 груп (55% від загальної кількості 

груп у центрі), у ІІ семестрі (з 04.02.2015 в зв’язку з перепрофілюванням та 

перерозподілом годин гурткової роботи) – 60 груп (57% від загальної 

кількості гуртків). 

Навчання в гуртках основного рівня розраховано на 4 роки і передбачає 

створення умов для соціальної адаптації підлітків в суспільстві, надання 

вихованцям глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних 

вмінь та навичок. На даному рівні у І семестрі працювали 38 груп, що 

складає 36%, у ІІ семестрі – 35 груп (33%). 

Навчання в гуртках вищого рівня (4 роки) передбачає удосконалення 

набутих вихованцями навичок у допрофесійній підготовці. На вищому рівні у 

2014/2015 н.р. працювали 10 груп, що складає 9%.  

Однією з пріоритетних завдань закладу є здійснення заходів до 

залучення вихованців до позашкільної освіти, які потребують соціальної 

допомоги та соціальної реабілітації. Так, згідно з даними соціального 

паспорту закладу станом на 01.05.2015 року в Центрі дитячої та юнацької 

творчості здобуває позашкільну освіту 1179 вихованців, з них: дітей – сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування  - 8 осіб; дітей – інвалідів -9 

осіб; діти, батьки яких є інвалідами – 6 осіб; дітей, постраждалих від аварії на 
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ЧАЕС 21 особа; дітей з багатодітних сімей  - 49 сімей 56 осіб; дітей із сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах – 12 осіб (із них 2 особи – це 

діти, що опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку з вимушеною 

міграцією); дітей, із неповних сімей – 68 осіб; дітей, у яких батьки є 

трудовими мігрантами - 9 осіб; діти, які перебувають на внутрішкільному 

обліку в закладах міста –1 особа. 

Протягом навчального року адміністрацію ЦДЮТ здійснювався 

контроль за якістю організації навчально-виховного процесу в гуртках 

закладу з метою його вдосконалення. Відвідування занять молодих та 

малодосвідчених педагогів проводилось в рамках Тижня молодого педагога 

(березень 2015), а також протягом навчального року з метою надання 

адресної методичної допомоги. Виявлені в ході перевірки поточного 

навчального року проблемні питання обговорювались в індивідуальних 

бесідах, методистами ЦДЮТ було надано рекомендації щодо усунення 

ускладнень в роботі педагогів.  

У жовтні 2014 року адміністрацією та методистами ЦДЮТ було 

проведено перевірку якості навчального процесу в гуртках військово-

патріотичного напрямку. За результатами даної перевірки зроблено 

висновок, що більшість керівників гуртків військо-патріотичного напрямку в 

цілому дотримуються вимог до організації ефективного гурткового заняття: 

забезпечують належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності 

вихованців з урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб, здійснюють зв’язок з 

раніше вивченими знаннями й уміннями, працюють над формуванням 

практично необхідних знань, умінь, навичок, працюють над плануванням 

кожного заняття. Проте виявлено характерні недоліки: недотримання 

структури  заняття, недотримання терміну початку та закінчення заняття, 

недостатня увага приділяється мотиваційному етапу. За результатами 

перевірки методистом ЦДЮТ з керівниками гуртків проведені співбесіди, 

надані рекомендації щодо усунення недоливів. 

В рамках внутрішнього контролю упродовж лютого - березня 2015 

року адміністрацією ЦДЮТ, завідувачем відділу та методистом ЦДЮТ було 

здійснено перевірку стану організації навчально-виховного процесу в гуртках 

декоративно-прикладного, технічного відділу. За результатами перевірки 

встановлено, що керівники гуртків обізнані зі структурою та вимогами 

навчальної програми, за якими здійснюється навчально-виховний процес, під 

час заняття охоплюють всі аспекти навчально-виховного процесу: 

мотивацію, актуалізацію опорних знань, засвоєння матеріалу, творче 

застосування на практиці, узагальнення у процесі навчання.  Під час занять 

керівники гуртків створюють атмосферу зацікавленості вихованців в роботі 

групи; формують у дітей теоретичні поняття та практичні навички, 

розвивають вміння застосовувати їх на практиці. Під час проведення занять 

педагоги добирають форми та методи навчальної діяльності, що дають змогу 

сформувати у вихованців пізнавальну потребу, використовують ігрові 

технології навчання, застосовують ІКТ, реалізують дидактичні принципи 

навчання: доступність та системність,  впроваджують у навчальний процес 
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активні методи навчання та виховання. Викладання навчального матеріалу 

відзначається доступністю, практичним спрямуванням. Проте виявлено, що 

на заняттях гуртків переважають традиційні форми проведення, рідко 

використовуються інноваційні та інтерактивні форми навчання, деякі 

педагоги недостатньо приділяють уваги організаційному та підсумковому 

етапу, рефлексії вихованців на занятті, логічному переходу від одного виду 

діяльності до іншого. Майже усі вихованці гуртків відділу приймають 

активну участь у масових заходах Центру. Керівники гуртків розуміють, що 

одним із ефективніших методів у вихованні та розвитку дитини є метод 

стимулювання. Здебільше діти відвідують гуртки для отримання кінцевого 

результату: перемога у конкурсах, представлення своїх робіт на виставках 

тощо. Тому майже усі гуртки щорічно приймають участь у конкурсах різних 

рівнів. 

Вивчення якості та результативності навчально-виховного процесу на 

заняттях гуртків закладу відбулося в рамках Місячника педагогічної 

майстерності у травні 2105 року під час проведення відкритих занять та 

заходів. Загалом результати відвіданих занять показали, що дотримуються 

вимог до організації ефективного гурткового заняття: забезпечують належні 

умови для продуктивної пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їх 

інтересів, нахилів, потреб, впроваджують міжпредметні зв’язки, здійснюють 

зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, мотивують вихованців до 

навчальної діяльності, дотримуються логічності й емоційності на всіх етапах 

навчально-виховної діяльності, працюють над формуванням практично 

необхідних знань, умінь, навичок вихованців. 

Згідно плану внутрішнього контролю на 2014/2015 навчальний рік в 

квітні 2015 року вивчалось питання стану використання комп’ютерної 

техніки на заняттях гуртків ЦДЮТ. В ході перевірки було встановлено, що 

ІКТ навчання поступово входять в навчально-виховний процес закладу. В 

ЦДЮТ створено банк виховних та науково-популярних фільмів та 

мультфільмів, які використовуються керівниками гуртків при підготовці 

виховних годин. Поряд із цим, слід відмітити, що використання ІКТ на 

заняттях керівниками гуртків не є систематичним, це обумовлено низьким 

рівнем забезпеченості навчальних кабінетів закладу комп’ютерною технікою, 

іншим обладнанням, методичними та програмними матеріалами, а також 

недостатнім рівнем ІКТ - компетенції частини педагогів. 

За даними перевірки щодо відповідності запланованих та 

відпрацьованих годин навчальних планів керівниками гуртків та аналізу 

гурткової роботи за період з 01 вересня 2014 року по 30 травня 2015 року 

було встановлено, що показник фактично відпрацьованих годин навчального 

плану в цілому по закладу складає 85%. Таким чином, станом на 30.05.2015р. 

із 105 груп гуртків ЦДЮТ високі та достатні показники фактичного 

відпрацювання годин навчального плану по закладу показали 68 груп, що 

становить 65% від загальної кількості навчальних груп гуртків ЦДЮТ, 

задовільні показники (76-84%) у 24 груп, що становить 23% загальної 

кількості груп, середні  показники – нижче 75% у 17 групі, що становить 
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16%. 

Навчальний рік для декоративно-прикладного, технічного відділу 

ЦДЮТ закінчився проведенням персональних виставок та виставки-ярмарку 

до Дня захисту дітей; для художньо-естетичного, військово-патріотичного 

відділу - проведенням підсумкових звітних концертів, виступами до Дня 

захисту дітей, підсумковими відкритими заняттями.  

Підсумки роботи гуртків у 2014/2015 навчальному році відведено 

проведенням конкурсів«Кращий гурток року», «Кращий вихованець року». 

Відповідно до програми гуртка «Школа вирішення конфліктів за 

допомогою медіації», затвердженої науково-методичною радою Науково-

методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради 

(протокол №1 від 27.01.2015 року), з метою підведення підсумків навчально-

виховного процесу у гуртку «Школа вирішення конфліктів за допомогою 

медіації», закріплення набутих знань вихованцями 28 травня проведені 

підсумкові випробування серед вихованців гуртка. Так, за рішенням 

педагогічної ради (протокол від 02.06.2015 №3), 24 вихованця гуртка «Школа 

вирішення конфліктів за допомогою медіації» отримали сертифікати про 

завершення навчання за програмою. 

Відповідно до закону України «Про позашкільну освіту», Положення 

про позашкільний навчальний заклад, наказів Міністерства освіти і науки 

України від 12.07.2001 №510 та від 12.08.2009 №746 «Про затвердження 

Порядку видачі випускникам позашкільних закладів свідоцтв про 

позашкільну освіту», Статуту ЦДЮТ,  з метою забезпечення виконання 

вимог чинних нормативних документів щодо проведення кваліфікаційних 

іспитів та якісної перевірки знань наприкінці 2014/2015 навчального року з 

25 по 28 травня 2015 року в позашкільному навчальному закладі «Центр 

дитячої та юнацької творчості» відбулися кваліфікаційні іспити для 

вихованців гуртків: Студія «Таіс»: «Театр моди», керівник Мосунова Т.Г., 

«Комп’ютерні технології», керівник Гізьо Н.В., «Школа джур», керівник 

Конорадзе Т.Ю., Авіамодельний клуб «AIROBI», керівник Степашко П.В., 

Дизайн-студія «Перлинка»: «Дизайн», керівник Лаврик Н.С. Так, на підставі 

наказу ЦДЮТ від № 02.06.2015 №126 «Про затвердження результатів 

кваліфікаційних іспитів», за рішенням педагогічної ради (протокол від 

02.06.2015 №3), наказу ЦДЮТ від 02.06.2015 №128 «Про випуск вихованців 

ЦДЮТ» видано 10 свідоцтв про позашкільну освіту. 

 

2. Аналіз ефективності роботи гуртків  

Ефективним та якісним результатом діяльності вихованців 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості», 

стимулом для розвитку та самоствердження, розвитку стійкого інтересу до 

обраного напрямку творчості є їх участь у масових заходах Центру та міста, 

конкурсах та фестивалях різних рівнів. Важливим показником ефективності 

роботи гуртків є результативність їх участі у міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях,  тощо. 

Загалом протягом 2014/2015 навчального року вихованці ЦДЮТ взяли 
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участь у 51 конкурсах, змаганнях та фестивалях різних рівнів. Серед яких: 23 

міських; 23 обласних, 4 всеукраїнських, 1 міжнародний. Участь у конкурсах, 

змаганнях та фестивалях різних рівнів взяли 860 (73% від загальної кількості 

вихованців) вихованця, серед яких 394 (46% з тих, що взяли участь) 

вихованців посіли призові місця, що може свідчити про достатній рівень 

підготовки вихованців та достатній рівень якості наданих конкурсних робіт. 

Загальна кількість перемог вихованців  у конкурсах, змаганнях та фестивалях 

різних рівнів – 158 та 3 диплома за участь. 

Загальна чисельна кількість перемог у конкурсах та фестивалях по 

рівню проведення заходів наведена в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

 

Загальна кількість перемог вихованців у конкурсах та фестивалях 

різних рівнів 2014/2015 н.р. 

 

 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 9 - - - - - - 
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 9 2 2 52 (1) 123 (1) 103 (2) 260 (2) 

 

Результативність участі у конкурсах за напрямками позашкільної 

освіти наведено в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

 

Результативність участі у конкурсах за напрямками  

 

Напрямок 
Кількість перемог (вихованців)  

Всього 
Міжнародний Всеукраїнський Обласний Міський 

Художньо-

естетичний 
1 (9) - 5 (5) 5 (62) 11 (76) 

Військово-

патріотичний 
- 1 (1) 1 (7) 9 (36) 11 (44) 

Науково-

технічний 
- 1 (1) 46 (111) 76 (149) 123 (261) 

Фізкультурно-

спортивний 
- - - 13 (13) 13 (13) 

Всього 1 (9) 2 (2) 52 (123) 103 (260) 158 (394) 

 

Зведені результати  участі вихованців ЦДЮТ у конкурсах різних рівнів 

по відділам ЦДЮТ представлена в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 

 

Зведена таблиця результативності участі вихованців ЦДЮТ у конкурсах 

по відділам 

 

№ Відділ ЦДЮТ 

Рівень 

Міський Обласний Всеукраїнський Міжнародний 

К
іл

-т
ь
 

к
о
н

к
у
р

сі
в
 

К
іл

-т
ь
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 

К
іл

-т
ь
 

п
ер

ем
о
г 

К
іл

-т
ь
 

к
о
н

к
у
р

сі
в
 

К
іл

-т
ь
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 

К
іл

-т
ь
 

п
ер

ем
о
г 

К
іл

-т
ь
 

к
о
н

к
у
р

сі
в
 

К
іл

-т
ь
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 

К
іл

-т
ь
 

п
ер

ем
о
г 

К
іл

-т
ь
 

к
о
н

к
у
р

сі
в
 

К
іл

-т
ь
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 

К
іл

-т
ь
 

п
ер

ем
о
г 

1 Художньо-естетичний, 

військово-патріотичний 
6 114 14 (98) 8 87 6 (12) 2 14 1 1 9 1 (9) 

2 Декоративно-прикладний, 

технічний 
17 394 89(162) 15 240 46 (111) 2 2 1 - - - 

Всього  23 508 103 (260) 23 327 52 (123) 4 16 2 (2) 1 9 1 (9) 

 

Аналіз результатів, представлених в таблиці 2.3, дозволяє зробити 

висновок, що вихованці художньо-естетичного, військово-патріотичного 

відділу ЦДЮТ (завідувач відділу Попкова В.О.) за 2014/2015 року взяли 

участь у 17 конкурсах та фестивалях різних рівнів (33% від загальної 

кількості конкурсів, у яких заклад прийняв участь), вихованці декоративно-

прикладного, технічного відділу (завідувач відділу Гізьо Н.В.) – у 34 

конкурсах (67% від загальної кількості конкурсів, у яких заклад прийняв 

участь). 

Прослідити ефективність роботи відділів ЦДЮТ за 2014/2015н.р. 

дозволяє таблиця 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Ефективність роботи відділів ЦДЮТ 

Відділ ЦДЮТ 

Кількість гуртків Кількість 

зг
ід

н
о

 

м
ер

еж
і 

в
зя

л
и

 

у
ч

ас
ть

 у
 

к
о

н
к
у

р
са

х
 

%
 

к
о

н
к
у

р
сі

в
 

п
ер

ем
о

г 

Художньо-естетичний, 

військово-патріотичний 
17* 12 71% 17 22 (120) 

Декоративно-прикладний, 

технічний 
25 23 92% 34 136 (274) 

Всього 43* 35  51 158 (394) 
 

* до кількості гуртків художньо-естетичного, військово-патріотичного відділу, згідно 

мережі, не включено гуртки «Англійська мова», «Гурток естетичного виховання», «Школа 

вирішення конфліктів за допомогою медіації» (3 гуртка, 12 груп) в зв’язку з тим, що 

специфіка даних гуртків не передбачає участь вихованців у конкурсах. 

 

Аналізуючи результати, представлені в таблиці 2.4, слід зазначити, що 
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участь у конкурсах різних рівнів взяли вихованці  35 гуртків ЦДЮТ (78% від 

загальної кількості гуртків ЦДЮТ, відповідно до мережі гуртків на 2014/2015 

н.р.).  

Найбільш активну участь у конкурсах різних рівнів взяли гуртки ЦДЮТ: 

«Комп’ютерна графіка», керівник Ткаченко В.В., «Солоне тісто», керівник 

Гулак В.Г., «Образотворче мистецтво», керівник Солодовник С.Ю., Студія 

«Таіс», керівник Мосунова Т.Г., «М’яка іграшка», керівник Куц Н.В., 

«Витинанка», керівник Бєгіна О.В., «Батік», керівник Пантєєва Р.М., «ПТМ з 

основами дизайну», керівник Саломатова А.В., «Художній творчий 

розвиток», керівник Ткаченко В.В., «Умілі рученята», керівники Степашко 

О.М., Степашко П.В. Проте, як свідчать наведені дані, високу активність не 

завжди супроводжує високий рівень результативності. І навпаки, є гуртки, 

які не можуть похвалитися високою активністю, проте мають стовідсотковий 

рівень результативності, що може свідчити про високий рівень наданих 

робіт: Петришак І.І., Діброва В.М., Максимено В.А. 

 Керівники гуртків повинні зрозуміти, що одним із ефективніших 

методів у вихованні та розвитку дитини є метод стимулювання. Здебільше 

діти відвідують гуртки для отримання кінцевого результату: перемога у 

змаганнях, виступи, конкурси тощо. Однак, є керівники гуртків, які 

здійснюють навчально-виховний процес на основному та вищому рівні, 

проте які протягом навчального року їх вихованці не взяли участь у жодному 

з конкурсів напрямку їх роботи. Серед них: фольклорний колектив 

«Дніпряночка», керівник Вінс І.В., «Комп’ютерні технології», керівник Гізьо 

Н.В., «Троїсті музики», керівник Конорадзе Т.Ю., «Орієнтування в 

надзвичайних ситуаціях», керівник Першин Ю.М. 

Результативність участі у конкурсах, змаганнях та фестивалях різних 

рівнів за останні три роки наведено в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Кількість перемог у конкурсах, змаганнях та фестивалях різних 

рівнів за роками 

 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-
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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 популяризації гуртків закладу, закріплення співпраці з 

навчальними закладами, установами та громадськими організаціями міста 

вихованці ЦДЮТ систематично приймають участь у міських заходах, святах, 

концертах тощо, які дають можливість вихованцям ЦДЮТ продемонструвати 

свої здібності та вже досягнуті результати свого навчання. Протягом 

2014/2015 навчального року творчі колективи ЦДЮТ були запрошені та 

взяли участь у 34 заходах, серед яких: міські свята, шкільні концерти, заходи, 

присвячені пам’ятним та святковим датам народного та державного 

календаря тощо. До цих заходів вихованців ЦДЮТ готують творчі виступи, 

концерти, ярмарки тощо. Участь у зазначених заходах взяли 889 вихованців 

ЦДЮТ (75% від загальної кількості вихованців ЦДЮТ). Найбільша 

активними учасниками міських заходів, концертів, ярмарок та святкових 

програм є вихованці гуртків: театр танцю «Ельдорадо», керівник Петришак 

І.І., Вокальний гурток, керівник Ковальова Н.А., Театральний гурток 

«Сузір’я», керівник Месевря В.В., Гурток авторської пісні, керівник 

Савченко О.М., «Школа джур», керівники Луценко О.М., Конорадзе Т.Ю., 

«Ведучі дитячих розважальних програм», керівник Попкова В.О., Студія 

«Таіс»: «Театр моди», керівник Мосунова Т.Г., «М’яка іграшка», керівник 

Куц Н.В., «Умілі рученята», керівники Степашко П.В., Степашко О.М., 

«Батік», керівник Пантєєва Р.М., Дизайн-студія «Перлинка», керівник 

Лаврик Н.С., «Художній творчий розвиток», керівник Ткаченко В.В., «ПТМ з 

основами дизайну», керівник Саломатова А.В., «Технічний дизайн», керівник 

Проценко С.О. 

Одним із показників ефективності роботи гуртків є їх участь у масових 

заходах ЦДЮТ. Загалом протягом 2014/2015 н.р. закладом було проведено 

35 масових заходів, які охопили 1025 вихованців. Найбільш активними 

учасниками зазначених заходів є вихованці гуртків «Школа джур», керівники 

Конорадзе Т.Ю., Луценко О.М., «Ігротехніки», керівник Компанієць А.Г., 

«Юний лідер», керівник Проказа Н.С., «Умілі рученята» керівники Степашко 

П.В., Степашко О.М., «Авторська пісня», керівник Савченко Ю.О., «Юні 

інспектори дорожнього руху», керівник Степашко П.В., «Англійська мова», 

керівник Предеїн О.М., Театр мод «Таіс», керівник Мосунова Т.Г., «Народна 

вишивка», «Батік», керівник Пантєєва Р.М., «Солоне тісто», керівник Гулак 

В.Г., «Вишивка стрічками», керівник Радєва С.В., «Фітодизайн», керівник 

Федько А.П., «Технічний дизайн», керівник Проценко С.О., «М’яка іграшка», 

керівник Куц Н.В., дизайн-студія «Перлинка», керівник Лаврик Н.С., 

«Комп’ютерна графіка», керівник Ткаченко В.В. 

Аналіз ефективності роботи гуртків ЦДЮТ показав, що  протягом 

2014/2015 навчального року  87%  (1025 чол.) вихованців закладу були 

залучені до участі у масових заходах закладу та  міських заходів та свят. У 

конкурсах, змаганнях та фестивалях різних рівнів протягом року участь взяли 

73% (860 чол.) вихованців ЦДЮТ, 46% (394 чол.) з яких – посіли призові 
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місця. Загалом протягом навчального року вихованцями закладу було 

зайнято 158 призових місць. 

 

3. Збереження контингенту упродовж навчального року 

Збереженість контингенту вихованців позашкільного навчального 

закладу є одним із показників ефективності його функціонування. Облік руху 

вихованців ЦДЮТ ведеться відповідно до Вказівок щодо порядку роботи 

позашкільних навчальних закладів з обліку руху вихованців та ведення 

поіменної книги, затверджених наказом управління освіти Енергодарської 

міської ради від 17.07.2015 №211 «Про загальний порядок роботи 

позашкільних навчальних закладів щодо обліку руху вихованців та ведення 

поіменної книги». Підсумки обліку вихованців в ЦДЮТ підводяться тричі на 

рік на нараді при директорі: на початку навчального (станом на 15.09), 

станом на (01.01) та по завершенню навчального року.  В ЦДЮТ розроблено 

систему заходів щодо формування контингенту вихованців закладу, яка 

затверджена наказом ЦДЮТ від 02.03.2015 №49 «Про затвердження системи 

заходів щодо формування контингенту вихованців». 

На початку  2014/2015 н.р. згідно робочого навчального плану ЦДЮТ 

було сформовано 45 гуртків, 107 груп, в які планувалося зарахувати 1153 

вихованця, серед яких: 

Таблиця 3.1 

 

№ 

з/п 
Напрямки роботи 

Запланована кількість  
(станом на 01.09.2014) 

Гуртків Груп Вихованців 

Декоративно-прикладний, технічний відділ 

1. Науково-технічні 25 61 595 

2. Фізкультурно-спортивні  1 3 30 

По відділу 26 64 625 

Художньо-естетичний, військово-патріотичний відділ 

3. Художньо-естетичні 11 21 239 

4. Військово-патріотичні 5 11 150 

5. Соціально-реабілітаційні 1 1 10 

6. Гуманітарні 2 10 129 

По відділу 19 43 528 

Всього 45 107 1153 

 

Аналіз контингенту вихованців показав, що станом на 01 січня 2015 

року позашкільним навчальним закладом «Центр дитячої та юнацької 

творчості» охоплено 1203 вихованців, що на 4% більше, ніж планувалося.  

У ІІ півріччі 2014/2015 навчального року в ЦДЮТ в зв’язку з 

виробничою необхідністю  відбулося перепрофілювання та перерозподіл 

годин гурткової роботи, таким чином мережа гуртків станом на 04.02.2015 

року складалася з 45 гуртків, 105 груп, в яких планувалося навчання 1133 

вихованців. В зв’язку з вище зазначеними змінами відраховано 39 вихованців 
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ЦДЮТ, а зараховано до нового гуртка – 24 вихованця. З 30.04.2015 року 

відраховано 20 вихованців гуртка «Маски», в зв’язку з припиненням роботи 

двох груп гуртка.  

Станом на 30 травня 2015 року в ЦДЮТ налічується 1179 вихованців, 

що на 2% більше запланованого контингенту на 01.09.2014 та на 4% більше, 

ніж планувалося на 04.02.2015. Плинність вихованців ЦДЮТ протягом року 

наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

 

Плинність вихованців ЦДЮТ протягом 2014/2015 н.р. 

 Вибуло Прибуло 
К-ть вихованців  % К-ть вихованців % 

І семестр 59 5% 55 5% 

ІІ семестр 154 13% 160 13% 

Всього 213 18% 215 18% 

 

Аналіз руху вихованців протягом навчального року показав, що 

збереженість контингенту вихованців становить 82%: у І півріччі – 95% 

вихованців від загальної кількості дітей в ЦДЮТ, у другому – 87%. 

Стовідсоткова збереженість контингенту вихованців слід відзначити в 

гуртках: театральний гурток «Сузір’я», керівник Месевря В.В., театральний 

гурток, керівник Мечетна Л.В., театральний гурток «Маска», керівник 

Глєбова Т.О., Ансамбль гітаристів, керівник Наумов А.Є., «Духовий 

оркестр», керівник Луценко О.М., інструментальний ансамбль «Троїсті 

музики», керівник Конорадзе Т.Ю., «Військова топографія та туризм», 

керівник Конорадзе Т.Ю., «Орієнтування в надзвичайних ситуаціях», 

керівник Першин Ю.М., «Бойове мистецтво»,керівник Діброва В.М., «Юні 

інспектори дорожнього руху», керівник Степашко П.В., Студія «Таіс» 

(вищ.р.), керівник Мосунова Т.Г., Гурток образотворчого мистецтва, 

керівник Солодовник С.Ю., «Паперова іграшка», керівник Степашко О.М., 

«Орнамент», керівник Капля Л.В., «Вироби зі шкіри», керівник Степашко 

О.М., «Солоне тісто», керівник Гулак В.Г., «Художній творчий розвиток», 

керівник Ткаченко В.В., «Судномоделювання», керівник Максименко В.А., 

«Комп’ютерні технології», керівник Гізьо Н.В., «Комп’ютерна графіка», 

керівник Ткаченко В.В.  

Найбільша плинність вихованців протягом навчального року 

спостерігається в гуртках: «Ведучі дитячих розважальних програм», керівник 

Попкова В.О., «Макраме», керівник Радєва С.В. (можливо, це пов’язано зі 

зміною керівника гуртка в середині навчального року), «Народна іграшка», 

керівник Радєва С.В., гурток «Шахи», керівник Суханов В.Ю. 

Аналіз причин плинності вихованців в гуртках ЦДЮТ протягом 

навчального року показав, що 7% (15 чол.) вихованців відраховано в зв’язку з 

переїздом в іншу місцевість або зміною ЗНЗ, 93% (198 чол.) вихованців 

ЦДЮТ відраховано за власним бажанням, що може бути спричинено зміною 

інтересів вихованців, зміною керівника гуртка в середині навчального року 
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(гурток «Декоративний розпис», «Умілі рученята», Дизайн-студія 

«Перлинка»: «Дизайн», «Макраме») або недосить високим рівнем 

зацікавленості вихованців з боку керівника гуртка під час проведення занять. 

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, що плинність 

контингенту вихованців протягом 2014/2015 навчального року становить 

18% від загальної кількості вихованців.  Причинами плинності вихованців є 

як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, проте спостерігається досить 

високий показник плинності вихованців ЦДЮТ за власним бажанням. 

 

4. Аналіз роботи ЦДЮТ як опорного навчального закладу  

У 2014/2015 н.р. ЦДЮТ продовжував роботу опорного навчального 

закладу з напрямку «Позашкільний начальний заклад художньо-естетичного 

напряму як центр організації змістового дозвілля дітей та учнівської молоді». 

Метою діяльності закладу в обраному напряму є розробка та застосування 

сучасних педагогічних технологій, реалізації педагогічних ідей щодо 

організації змістового дозвілля дітей та учнівської молоді, організація 

заходів, що сприяють підвищенню рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників закладів освіти міста, поліпшують результати 

навчально-виховного процесу з питання організації дозвіллєвої діяльності. 

На протязі 2014/2015 н.р. в рамках реалізації плану роботи опорного 

навчального закладу було організовано та проведено 33 заходи, серед яких:  

майстер – клас для вчителів обслуговуючої праці ЗНЗ міста «Інноваційні 

технології декоративно-прикладного мистецтва (гільйоширування та 

канзаші) - один із шляхів  майбутнього професійного самовизначення дітей», 

семінар-практикум «Технологія художнього розпису тканини методом 

холодний батік як  запорука розвитку й виховання естетичних смаків, 

формування працелюбності, творчої фантазії» для вчителів образотворчого 

мистецтва ЗНЗ міста, інтерактивний семінар «Ігрові програми як засіб 

організації змістового дозвілля дітей та молоді» для молодих класних 

керівників ЗНЗ міста; презентація  досвіду роботи переможця обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічних працівників ПНЗ «Джерело 

творчості» на засіданні Міської школи педагогічної майстерності та інші.  З 

метою обміну досвідом в ЦДЮТ в квітні 2015 року відбувся обласний 

семінар з науково – технічної творчості учнівської молоді «Розвиток творчої 

обдарованої особистості в умовах сучасного позашкільного закладу».  

Протягом навчальному року педагогами закладу були проведені масові 

заходи, світа, майстер-класи, під час проведення яких застосовувались сучасні 

педагогічні технології, відбувалась презентація та поширення результатів 

діяльності закладу: Традиційне свято «День відкритих дверей», Благодійний 

концерт на підтримку військовослужбовців в зоні АТО «Коло єднання», 

заходи щодо організації змістовного дозвілля під час канікул «Ура, у нас 

канікули!», Театралізована ігрова програма «Таємниця чарівної квітки» 

(осінні бали) для учнів загальноосвітніх закладів міста, Святкова програма з 

нагоди 15-річчя заснування ЦДЮТ, Новорічні ранки та ігрові – розважальні  

програми  «Новорічні пригоди» та інші. Не проведено з причин відсутності 
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фінансування семінар-практикум «Ознайомлення з інноваціями військово-

тактичних ігор: лазертаг та пейнтбол». 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що план 

роботи опорного закладу виконано у повному обсязі. Заплановані заходи 

сприяли реалізації поставленої мети. Слід відзначити,  що найбільш 

практичну значимість носять загальноміські заходи, які містять як 

теоретичний, так і практичний матеріал (семінари – практикуми, майстер – 

класи). Разом з тим, виявлено, що завжди доцільними є проведення заходів, 

що рекламують заклади з організації змістового дозвілля дітей та учнівської 

молоді. Проте однією з виявлених проблем є недостатня фахова компетенція 

педагогів щодо організації дозвіллєвих заходів, подолати яку можливо 

шляхом участі у семінарах різних рівнів з питань організації змістового 

дозвілля дітей та учнівської молоді та постійної самоосвіти.   

 

ІІ Ефективність управлінської діяльності 

Впродовж навчального року адміністрацією позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» здійснювався внутрішній 

контроль за різним напрямками діяльності закладу. Так на ВШК у 2014/2015 

навчальному році адміністрацією ЦДЮТ було винесено 36 питань, серед 

яких: стан навчально-виховного процесу в гуртках різних напрямків, питання 

фінансово-господарчого напрямку, методичного супроводу НВП, 

забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, організація 

роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 

співпраця з ЗНЗ та громадкістю, стан ведення документації окремих відділів 

ЦДЮТ та керівників гуртків, ефективність та результативність роботи 

гуртків, рівень укомплектованості та наповнюваності груп гуртків, 

збереження контингенту вихованців, кадрове забезпечення закладу, 

організація змістовного дозвілля вихованців ЦДЮТ та дітей міста під час 

канікул, реалізація самоосвітньої діяльності керівників гуртків, атестація 

педагогічних працівників, ефективність використання ІКТ на заняттях, 

ефективність виховної роботи закладу тощо. Переважаючими видами 

контролю були поточний, діагностичний, підсумковий, оглядовий та 

тематичний. Результати контролю узагальнювались у формі інформацій, 

довідок, наказів та доводилися до відома колективу на нарадах при 

директорі, педагогічних радах, методичних радах, методичних об’єднаннях 

відділів ЦДЮТ. 

Протягом 2014/2015 навчального року адміністрацією ЦДЮТ було 

відвідано 206  заняття гуртків, серед яких: директором ЦДЮТ Каплею Л. В. – 

12 занять, заступником директора з НВР Балагутрак Н.Ю.– 34 заняття, 

заступником директора з НМР Мосуновою Т.Г. – 15 занять, завідувачем 

художньо-естетичного, військово-патріотичного відділу Попковою В.О. – 32 

занять, завідувачем декоративно-прикладного, технічного відділу Гізьо Н.В. - 

29 занять, завідувачем відділу методичного Горбенко С.І. – 20 занять, 

методистом Єрмак С.Г. – 36 занять, методистами Самарцевою Р.О., 

Малаховою С.Ю. – 31 заняття. 
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Наслідки контролю узагальнені аналітичними довідками (13), 

інформаціями (12), наказами (5) та аналізами (4), які заслуховувались на 

педагогічних радах, нарадах при директорі, науково-методичних радах. За 

результатами перевірок з педагогами ЦДЮТ проведені консультації, 

індивідуальні співбесіди, надані рекомендації,  заплановані заходи з 

підвищення педагогічної майстерності на наступний навчальний рік. 

 

ІІІ Методична діяльність 

 

Науково-методична робота з педагогічними кадрами позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради у 2014-2015 навчальному році була спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», нормативних 

документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, на 

реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, Типового Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту 

ЦДЮТ, Положення про методичну службу ЦДЮТ (протокол №3 від  

27.08.2013р.) та проводилася відповідно до наказу управління освіти 

Енергодарської міської ради від 28.08.2014 № 198 «Про організацію науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 навчальному році», 

наказу ЦДЮТ від 01.09.2014 року № 101 «Про організацію науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 навчальному році», 

плану роботи Науково-методичного центру управління освіти 

Енергодарської міської ради та плану з науково-методичної роботи ЦДЮТ. 

Пріоритетні напрями діяльності методичної служби ЦДЮТ в 2014-2015 

навчальному році були: організаційно-координаційна діяльність, 

інформаційно-аналітична діяльність, навчально-методична діяльність, 

науково-методична діяльність через вивчення методичної проблеми ЦДЮТ: 

«Впровадження системи проектування професійного самовизначення 

обдарованої особистості дитини у позашкільному освітньому закладі». 

Для реалізації основних напрямків та завдань на 2014-2015 навчальний 

рік було сплановано методичну роботу, від успішності якої здебільшого 

залежить ефективність навчально-виховного процесу закладу в цілому. 

При розробці змісту методичної роботи бралась до уваги специфіка 

напрямків роботи ЦДЮТ: масових, групових та індивідуальних форм 

підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів. 

Головні зусилля роботи методичної служби ЦДЮТ було зосереджено на 

наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні 

їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-

психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих технологій 

педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. 

Підвищення кваліфікації педагогів здійснювалось різними засобами: 

самоосвіта за обраними темами; курси підвищення кваліфікації при КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР – Попкова В.О. (16.03.2015-27.03.2015), Проценко С.О., 

Саломатова А.В. (20.04.2015-08.05.2015); отримання повної вищої освіти в 
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ВНЗ (Українська інженерно-педагогічна академія) – Проказа Н.С.; участь в 

постійно діючих семінарах Науково-методичного центру управління освіти 

Енергодарської міської ради. Найоптимальнішим варіантом післядипломної 

та міжкурсової освіти педагогів є реалізація самоосвіти через методичну 

роботу. Всі педагоги працювали над індивідуальними методичними темами, 

які були обрані залежно від рівня їхньої педагогічної майстерності, інтересів 

та напрямків роботи.  

Плідно працювали науково-методична рада, два методичні об’єднання: 

художньо-естетичного та військово-патріотичного і декоративно-

прикладного та технічного відділів; Школа молодого педагога; надавався 

індивідуальний методичний супровід керівникам гуртків щодо опанування 

методики проведення занять, розробки програм, матеріалів з досвіду роботи 

та участі в конкурсах педмайстерності. На їх засіданнях методичних 

об’єднань обговорювались найактуальніші проблеми методології, серед яких 

рейтингова оцінка ефективності роботи гуртків; технології психолого-

педагогічної підтримки дитини у вихованні; про  удосконалення процесу 

надання методичної допомоги. Ефективними були засідання 5 педагогічних 

рад: «Про підсумки роботи ЦДЮТ у минулому навчальному році та завдання 

на 2014-2015 н.р.»; «Самоосвіта педагога в сучасних умовах»; Педагогічна 

підтримка дитини в процесі навчання і виховання в ЦДЮТ»; «Випускні 

іспити в ЦДЮТ у 2014-2015 н.р.»; «Підсумки роботи педагогічного 

колективу ЦДЮТ за 2014-2015 н.р. та завдання на новий навчальний рік». 

Керівниками гуртків була почата робота по створенню портфоліо. 

Протягом року проводились методичні заходи для педагогів міста та 

закладу, серед яких: майстер-клас «Інноваційні технології декоративно-

прикладного мистецтва (гільйоширування та канзаші) - один із шляхів 

майбутнього професійного самовизначення дітей» (керівник гуртка-методист 

Теплюк Н.І.); семінар-практикум «Технологія художнього розпису тканини 

методом холодний батик як запорука розвитку й виховання естетичних 

смаків, формування працелюбності, творчої фантазії» (керівник гуртка 

Пантєєва Р.М.); міський інтерактивний семінар «Ігрові програми як засіб 

організації змістового дозвілля дітей та молоді» (завідувач відділу 

організаційно-масового ЦДЮТ Вінс І.В.); майстер-класи для вихованців 

пришкільних таборів та учнів загальноосвітніх закладів міста під час канікул 

на протязі навчального року. 

В квітні 2015 року було проведено обласний семінар з науково – 

технічної творчості учнівської молоді «Розвиток творчої обдарованої 

особистості в умовах сучасного позашкільного закладу» за підтримкою та 

супроводом Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської 

міської ради, де керівники гуртків презентували свій педагогічний досвід на 

відкритих заняттях:  Мосунова Т.Г. (театр мод «Таіс»), Гулак В.Г. та Радєва 

С.В. (бінарне заняття гуртків «Солоне тісто» та «Вишивка стрічками»), 

Степашко П.В. (авіамодельний клуб «AIROBI»); майстер-класах:  Федько 

А.П. (гурток «Фітодизайн»). 

Було організовано роботу Школи молодого педагога: призначено 
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педагога-наставника, складено план роботи з молодим фахівцем, 

організовано взаємовідвідування занять молодим керівником гуртка та 

наставником. Відбувся тиждень молодого педагога під час якого методисти, 

заступники директора, відвідували заняття та виховні заходи молодих 

педагогів – всі вони показали належний рівень методичної обізнаності, проте 

він потребує вдосконалення через опанування сучасних методів та форм 

проведення занять. 

Як підсумок роботи керівників гуртків за 2014-2015 навчальний рік було 

заплановано та проведено місячник педмайстерності (травень). Згідно 

складеного графіка педагоги провели заняття, виховні заходи, які показали 

рівень методичної та фахової освіченості, які є підсумком наполегливої 

творчої праці педагога. Всі заняття та заходи відвідувались комісією, члени 

якої надавали свої висновки та рекомендації. Високий рівень планування та 

проведення занять показали: Русанова Л.І., Предеін О.М., Мосунова Т.Г., 

Степашко П.В., Саломатова А.В., Гулак В.Г., Ткаченко В.В., Попкова В.О., 

Бєгіна О.В., Суханов В.Ю. 

Керівники гуртків Русанова Л.І., Мосунова Т.Г., Предеін О.М. 

підготували методичні матеріали з досвіду роботи, які представлені на сайті 

ЦДЮТ, блогах керівників гуртків. Досвід роботи Мосунової Т.Г. успішно 

презентувався на обласному конкурсі «Джерело творчості», де посів призове 

ІІІ місце. На протязі навчального року методичні розробки педагогів 

прийняли участь в конкурсах педмайстерності різних рівнів: «Інноваційні 

форми роботи на занятті гуртка: майстер-клас «Поділки – хвилинки: 

серветочна пластика» (Мосунова Т.Г.- І місце); ІІІ обласний «Медіафестиваль 

2015» (Мосунова Т.Г. та вихованки Паукова В., Кисельова Ю. - лауреати, 

сертифікати; Проказа Н.С.- лауреат); ІV обласний «Медіафестиваль 2015» 

(Мосунова Т.Г та вихованки Паукова В., Кисельова Ю. - лауреати, подяки);  

«Система занять з розвитку креативних рис особистості вихованців в студії 

декоративно – прикладної творчості «ТАІС» (Мосунова Т.Г.);   «Технологія 

виготовлення виробу «Метелики – дизайн інтер’єру» в техніці 

тістопластики» (Гулак В.Г.); «Самоосвіта педагога як умова підвищення його 

професійної компетентності», «Краєзнавчі бесіди» (Єрмак С.Г.);  «Поради 

батькам» (Русанова Л.І.). 

Почато формування каталогу методичних розробок педагогів, 

рекомендацій, журнальних статей та інших методичних матеріалів щодо 

питань педагогіки, психології, позашкільного навчання та виховання.  

В 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив ЦДЮТ закінчив 

роботу над єдиною науково-методичною темою«Впровадження системи 

проектування професійного самовизначення обдарованої особистості 

дитини у позашкільному освітньому закладі», над якою працював на 

протязі 2010-2015 р.р. Метою роботи було підвищення ефективності 

методичного забезпечення занять в контексті сучасних вимог, розвиток 

творчих здібностей вихованців, їхньої пізнавальної самостійності;визначення 

основних напрямів та умов розвитку соціальної компетентності вихованців, 

окреслення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу 
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спрямованого на розвиток на розвиток успішної соціалізації керівників 

гуртків та вихованців; формування у гуртківців певної системи моральних 

уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії 

моральних цінностей, готовність та уміння вийти зі складних життєвих 

ситуацій. 

Методична робота в ЦДЮТ над ЄНМТ була спрямована на підвищення 

рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого-педагогічної та 

професійної підготовки педагогічних працівників за структурою: педагогічна 

і методична рада; психологічна служба; методичне об’єднання керівників 

гуртків; творчі групи педагогів; школи педагогічної майстерності та 

молодого педагога. Для реалізації мети роботи над єдиною методичною 

проблемною темою ЦДЮТ було розроблено поетапне планування, в якому 

відображені основні напрямки роботи та завдання, на рішення яких 

спрямована діяльність методичної служби закладу. Протягом ІV етапів 

роботи над реалізацією науково-методичної теми на 2010-2015 роки 

педагогічний колектив позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» працював за всіма запланованими напрямками: 

Суттєвий вплив на підвищення професійної компетентності педагогів 

щодо вирішення проблеми мотивації до навчання мали конкурси професійної 

майстерності: «Джерело творчості 2014» «Мотивація дітей до вивчення 

англійської мови через створення ситуації успіху з використанням ігрових 

методів навчання» - Предеін О.М.; «Освіта Запорізького краю 2014» 

«Формування креативної особистості вихованців студії «ТАІС» шляхами 

впровадження в навчально-виховний процес інформаційних технологій» - 

Мосунова Т.Г.; «Джерело творчості 2015» «Розвиток творчого потенціалу 

особистості вихованців через створення умов для активізації творчого та 

професійного ресурсу в процесі  навчання в театрі мод «ТАІС» - Мосунова 

Т.Г.; Досвід роботи до атестації на керівника гуртка-методиста «Творчий 

розвиток дітей 5-6 років та особливості їх мотиваційної готовності до 

пізнавальної діяльності» - Русанова Л.І. 

Проаналізувавши етап роботи над єдиною науково-методичною темою 

можна зробити загальні висновки, а саме: ефективність роботи над єдиною 

методичною темою ЦДЮТ можна визначити задовільною; педагоги ЦДЮТ 

працюють над поліпшенням навчально-методичної бази кабінетів; завдання 

щодо створення методичних розробок, пам’яток, рекомендацій з питання 

підвищення мотивації до навчання та творчості залишається актуальним й на 

наступний навчальний рік; проблемним залишається питання 

взаємовідвідування занять, що дозволило б ефективніше вивчати та 

поширювати кращий педагогічний досвід; потребує уваги питання науково-

методичного супроводу педагогічної діяльності керівників гуртків ЦДЮТ; 

існує потреба у створенні інформаційного ресурсу, який би акумулював 

досвід роботи педагогів ЦДЮТ над єдиною методичною темою. 

 

3.3. Атестація педагогічних працівників 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 
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наказу МОН України від 06.10.2010 року № 930 «Про затвердження 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року 

№1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації від 27.08.2014 № 0549 «Про атестацію педагогічних 

працівників установ та закладів Запорізької області у 2014-2015 навчальному 

році», наказу управління освіти Енергодарської міської ради від 15.09.2014 

№ 223 «Про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів 

управління освіти Енергодарської міської ради у 2014-2015 навчальному 

році», та наказу від 16.10.2014 року № 129 «Про проведення атестації 

педагогічних працівників ЦДЮТ у 2014-2015 навчальному році» та на 

підставі рішення атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти 

Енергодарської міської ради (протокол № 179 від 27.03.2015), з метою 

активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання 

цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 

розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, підвищення 

відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у  2014-2015 

навчальному році проведена значна робота з атестації педагогічних 

працівників. 

Згідно наказів про проведення атестації педагогічних працівників 

ЦДЮТ був затверджений склад атестаційної комісії і графік її засідань, 

члени якої розробили план своєї діяльності на 2014/2015 навчальний рік, 

єдину систему і алгоритм проведення атестаційного періоду для педагогічних 

працівників ЦДЮТ. Ця інформація була доведена до відома керівників 

гуртків, що мали намір атестуватися, під розпис. 

Згідно затвердженого списку, на початку  2014-2015 навчального року 

мали намір пройти чергову атестацію 6 працівників закладу. Всі вони були 

атестовані, що склало 14 % від загальної кількості педагогічних працівників. 

Із них: відповідає займаній посаді – 5 педагогів; – 1 бібліотекар; присвоєння 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст» - 3 керівника гуртка (Попкова В.О., 

Радєва С.В., Суханов В.Ю.); присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

ІІ категорії» -1 особа (Єрмак С.Г.); відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «керівник гуртка – методист» -1 особа (Русанова Л.І.);  

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «Провідний 

бібліотекар»- 1 особа (Семеренко С.І.). 

Під час атестаційного циклу 2014/2015 навчального року у закладі було 

проведено такі заходи: відкриті заняття; виховні заходи; виступи щодо 

напрямків діяльності та основної науково-методичної проблеми, над якою 

працює педагогічний колектив ЦДЮТ, обрано теми доповідей, які готували 

педагоги, що атестуються, для виступів на засіданнях методичних об’єднань, 

педагогічних радах, психолого-педагогічних практикумів протягом 

навчального року. Весь атестаційний період педагогів супроводжувався 
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практичним психологом ЦДЮТ.  

 Протягом атестаційного періоду 2014-2015 н.р. відбулося чотири 

попередньо запланованих засідання атестаційної комісії. Атестаційний 

період, відповідно до чинних вимог, було завершено до 30 березня 2015 року.  

Таким чином, роботу, яка проведена в рамках атестації педагогічних 

працівників, можна вважати задовільною. 

 

4. Аналіз виховної роботи 

Виховна та організаційно-масова робота в ЦДЮТ здійснюється 

відповідно до плану роботи закладу на 2014/2015 навчальний рік, планів 

роботи на період канікул, затверджених наказом директора по закладу, 

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. 

В своїй роботі ЦДЮТ керувався 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 
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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». 

Одним із напрямків виховної роботи в закладі є патріотичне виховання. 

Виховання у дітей національної самосвідомості, гордості за свою 

Батьківщину проводилося з урахуванням методичних рекомендацій з 

організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 

н.р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

27.10.2014 №1232. В минулому 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 
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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». 

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 
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через загальні заходи: Тиждень «Українські святки»,  «Новорічно – різдвяні 

привітання», роботу «Творчої майстерні» під час канікул,  традиційні 

виставки  творчих робіт вихованців «Дари осені», «Різдвяні фантазії», 

«Весняний калейдоскоп»; через залучення вихованців ЦДЮТ до участі у 

міських заходах, серед яких: заходи, 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 51 конкурсах, змаганнях та фестивалях різних рівнів. Серед яких: 23 

міських; 23 обласних, 4 всеукраїнських, 1 міжнародний. Загалом участь у 

конкурсах та фестивалях різних рівнів взяли 860 (73% від загальної кількості 

вихованців) вихованця, серед яких 394 (46% з тих, що взяли участь) 

вихованців посіли призові місця, що може свідчити про достатній рівень 

підготовки вихованців та достатній рівень якості наданих конкурсних робіт. 

Загальна кількість перемог вихованців  у конкурсах, змаганнях та фестивалях 

різних рівнів – 158 та 3 диплома за учать. 

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 (Флешмоб «Серце з метеликів», Фінал 

конкурсу «Енергодар - місто талантів», Культурно-розважальний конкурс 

«Лицарський турнір» тощо), святах (Свято «Пушкінський бал», День міста, 

День енергетиків, Міське свято до дня вишиванки  «Україна вишивана», 

Свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей тощо), концертах 

(Участь у ювілейної програмі ПК «Сучасник», концерт, присвячений 

Міжнародному жіночому дню) тощо.  

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, 
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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». 

Формування екологічної культури здійснюється через залучення 

вихованців ЦДЮТ до еколого-натуралістичних заходів. У 2014/2015 н.р. в 

ЦДЮТ складено та затверджено план участі вихованців 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». 

Правове виховання в ЦДЮТ передбачає формування у вихованців 

правової культури через знання основних положень Конституції України, 

чіткість уявлення про права та обов’язки людини, їх реалізацію, дотримання 
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прав і норм людського співіснування в суспільстві. З цією метою  грудні  

2014 року в ЦДЮТ 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.  

Пріоритетним напрямком роботи в правовому 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. 

Профорієнтаційний напрямок виховної роботи в ЦДЮТ передбачає 

систему підготовки вихованців до свідомого вибору професії з урахуванням 

їх схильностей, здібностей та інтересів. Так, 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. В рамках місячника профорієнтації 

практичним психологом ЦДЮТ 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». 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 
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профорієнтації було охоплено 130 вихованців. В рамках Місячника 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. Також в рамках місячника молодшими 

вихованцями гуртків ЦДЮТ було підготовлено та оформлено виставку 

малюнків «Моя майбутня професія». В березні 2015 року практичним 

психологом ЦДЮТ проведена діагностика на виявлення здібностей та 

нахилів вихованців до того чи іншого виду діяльності. 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. 

Одним із напрямків виховної роботи є фізкультурно-оздоровчий, який 

забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, змістовного відпочинку 

і дозвілля, занять фізичною культурою та спортом, набуття навичок 

здорового способу життя. 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.  

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

зазначених заходів в ЦДЮТ відбулося: оновлення куточка безпеки 

життєдіяльності,  куточка «Цивільний захист» з використанням тематичних 

та наочних посібників та плакатів; 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. 

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. 
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Також представники Дитячого парламенту беруть участь у засіданнях 

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

вихованець року».  

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, лютий). 

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» 

З метою визначення ефективності виховного процесу в ЦДЮТ щорічно 

вивчається рівень вихованості вихованців ЦДЮТ. В дослідженні взяли 

участь 16 гуртків ЦДЮТ, 153 вихованця. 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, дисциплінованість, відповідальне 

відношення до навчання; відношення до суспільної праці; культурний рівень, 

відчуття колективізму. 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. Виходячи з результатів діагностичного дослідження, для 

більш ефективної виховної роботи керівникам гуртків, плануючи виховну 

роботу, необхідно включати теми з розвитку в учнів почуття боргу та 

відповідальності; 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. 

 

5. Сприяння поповненню матеріально-технічної бази закладу 

Відповідно до плану роботи ЦДЮТ на 2014/2015 навчальний рік в закладі 

була проведена наступна робота з фінансово-господарчого напрямку: поточні 
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роботи, господарча діяльність на земельної дільниці ЦДЮТ, капітальні 

ремонти, перепрофілювання кабінетів, поповнення матеріально-технічної 

бази закладу,  

     За 2014/2015 навчальний рік виготовлені нові декорація для КВН, в музеї 

реставровано та установлено макет ЗАЕС, оформлений новий інформаційний 

стенд в холі ЦДЮТ. В літній період проведено ремонтні роботи деяких 

кабінетах, холів, сходів. 

В осінній та весняний період була отримана спонсорська допомога від 

ЦХО ЗАЕС по вивозу сухої трави та гілок дерев: вивезено п’ять машин 

природного сміття з території ЦДЮТ. Внаслідок осіннього буревію на 

земельній ділянці було повалено 4 дерева, двірниками ведеться  робота по 

відновлюванню  кущів та дерев шляхом розмноження і посадки. Для 

озеленення клумби  було посаджено  близько 70 кущів квітів. В грудні 2014 

року управлінням освіти ЕМР було прийнято рішення про передачу 

зовнішнього освітлення ЦДЮТ для обслуговування КП «ЦД» «Промінь» 

ЕМП. В зв’язку з тим, що в серпні 2014р. відбувся порив  труби тепломережі, 

за бюджетні кошти зроблено капітальний ремонт опалення та  

водопостачання на суму 9998,02 грн.  

Згідно річному плану ЦДЮТ в грудні зроблено капітальний ремонт по 

заміні вікон в кількості 76шт.(440,400м2) на суму 556222.97грн. за кошти 

субвенції. 

У 2014/2015 н.р. було проведено перепрофілювання читальної зали 

бібліотеки ЦДЮТ на навчальний кабінет. Кабінет укомплектовано 

необхідним інвентарем та меблями для занять. Також в каб.№15 (раніше 

«Кафе»), було демонтовано барну стійку (передано в  ЕНВК №5) та 

електрокабель на підлозі. Кабінет планується перепрофілювати у спортивний 

кабінет, з цією метою до управління освіти ЕМР подана заявка на придбання 

спортивних матів  для занять гуртків «Школа джур». 

 Всі навчальні кабінети ЦДЮТ, в яких проводяться заняття, в цілому  

забезпечені обладнанням та меблями в певному обсязі, що дає можливість 

здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні. Загальний стан 

приміщень ЦДЮТ знаходиться в задовільному стані, відповідає вимогам 

Державних санітарних норм і правил.  

      Адміністрація ЦДЮТ активно проводила роботу із спонсорами по 

придбанню оргтехніки для закладу. За 2014/2015 навчальний рік закладом 

було одержано 4  подарунки від спонсорів: принтер струйний «Canon» 

PIXMA 4240 1шт. за 2480,00гр., радіо мікрофон AKG WMS 40mini 1шт. за 

2500,00гр., принтер лазерний hp M1130 MFP 1шт. за 3043,00гр., кондиціонер 

«Idea» ISR-07HR-XN1 1шт. за 3400,00гр. 

Всього було оприбутковано техніки та електрообладнання на суму 

11423,00гр. на кошти спонсорів. 

За бюджетні кошти ЦДЮТ було придбано: палатка «Canon» 3 в кількості 

5шт. на суму 14994,00гр., принтер «Canon» MF3010 1шт. за 2950,00гр., 

комп’ютер 1шт. за 7000,00гр. українські костюми в кількості 12 шт. на суму 

10960.00гр., електроприлади (електрочайник, пилосос, праска, 
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електропаяльник)  на суму 3010,00 гр., робочій одяг та взуття на суму 

2376,5гр., електротоварів на суму 3248,9гр., придбано та встановлено двері 

металеві на вході  ЦДЮТ за 4800гр. 

Всього за 2014/2015 навчальний рік за бюджетні кошти було отримано 

товарів та матеріальних цінностей на суму 49339,4гр. 

 На виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про державний бюджет України на 2014 рік» та наказу управління освіти 

Енергодарської міської ради від 27.01.2015 №025\АГ «Про затвердження та 

дотримання лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання у натуральних та вартісних показниках на 

2015 рік», адміністрацією ЦДЮТ систематично здійснювався контроль 

економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання 

затверджених лімітів та виділених асигнувань, згідно з рішенням 

Енергодарської міської ради від 14.01.2015 №6 «Про бюджет міста на 2015 

рік». Було проаналізовано  показники приладів обліку споживання 

енергоносіїв та теплопостачання за період серпень 2014р.- квітень 2015 рік. 

За вказаний період було зекономлено електроенергії 6157 кВт/год. на суму 

поряд 8447грн.,теплопостачання 60,953 Гкал. на суму поряд 11798 грн. 

Пороте прилад обліку водопостачання та водовідведення потребує заміни, 

про це надана інформація в управління освіти ВЦГО. 

      Виходячи з вищезазначеного, стан фінансово-господарчої діяльності 

протягом 2014/2015 н.р. можна вважати задовільним. Проте робота щодо 

зміцнення та поліпшення умов навчально-виховного процесу ще потребує 

вдосконалення.  

 

ІV. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу 

 

Діяльність психологічної служби ЦДЮТ в 2014 – 2015 н.р. велася 

відповідно до плану роботи на 2014 – 2015 н.р. Основною метою діяльності 

психологічної служби у 2014 – 2015 н.р. було психологічне забезпечення 

професійного самовизначення обдарованої молоді та становлення 

життєтворчої особистості в позашкільному навчальному закладі. 

Враховуючи різні напрямки роботи закладу, контингент вихованців, робота 

психологічної служби будувалася таким чином, щоб умови, в які потрапляли 

б діти ставали для них комфортними і сприяли їхньому саморозкриттю та 

самореалізації. Таким чином діяльність практичного психолога була  

спрямована на забезпечення всебічного особистісного розвитку вихованців, 

збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я та забезпечення 

професійного самовизначення обдарованої молоді в ПНЗ. Психологічна 

служба на протязі року тісно взаємодіяла зі всіма підсистемами закладу. 

Консультаційна робота є одним  з основних видів діяльності 

практичного психолога ЦДЮТ. Основними напрямками консультативної 

діяльності в ЦДЮТ є підвищення рівня психологічної культури батьків 

вихованців, як у сфері знань закономірностей психічного розвитку дитини, 

так і в сфері комунікацій з дітьми; підвищення професійної майстерності та 
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розвиток психологічної компетентності педагогів; професійне 

самовизначення та вирішення проблем спілкування вихованців. Аналіз 

консультативної роботи показав, що частіше всього за допомогою к 

психологу зверталися педагоги та адміністрація закладу (74% усіх звернень). 

Основною тематикою звернень були питання, пов’язані з підвищенням 

професійної майстерності, розвитком професійної ідентичності та питання, 

пов’язані зі складностями виховання та навчання дітей. Консультативна 

робота на протязі року також проводилась з вихованцями та їх батьками. 

Серед дітей найбільш поширеною тематикою звернень були питання 

професійного самовизначення, що є найбільш актуальним для вихованців 

старшого шкільного віку, а також питання, пов’язані з розвитком творчих 

здібностей. Серед звернень батьків вихованців найбільш поширеними були 

питання, пов’язані з особистісними характерологічними проблемами 

розвитку дітей, виявлення інтересів та потреб дитини, а також проблеми 

професійного вибору. 

Консультування педагогічним працівникам надавалися і в групової 

формі. Так за 2014 -2015 н.р. були проведені 8 групових консультацій для 

педагогів, на яких розглядались питання: загальна і спеціальна обдарованість 

вихованців, основні принципи роботи педагога в групах, де навчаються діти з 

особливими потребами, особливості спілкування педагога з батьками по 

телефону, рольові позиції в міжособистісних відносинах педагогів, взаємодія 

з дітьми з проявами агресії, психологічний клімат в педагогічному колективі,  

консультування адміністрації «Директор і заступники очима педагогів», 

питання профілактики правопорушень та насилля серед вихованців, 

профілактики суїцидів серед підлітків, пропаганди ЗСЖ та інші, проводились 

також окремі групові консультування для молодих педагогів, з метою 

підвищення їх професійної компетентності та допомоги у взаємодії з 

вихованцями.  

Групові консультування батьків відбувалися на загальних батьківських 

зборах («Підвищення мотивації дитини до відвідування гуртків», «Діти та 

соціальні мережі») та на зборах батьків у гуртках (12 виступів) з питань 

виховання дітей. З метою підвищення психологічної компетентності батьків, 

розширення їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми й 

конфлікти, що виникають в особистому житті, навчанні чи вихованні дітей в 

ЦДЮТ ведеться та систематично оновлюється інформаційний стенд 

психолога «Для вас, батьки!», де розміщується рекомендації щодо питань 

виховання дітей з різними потребами та особливостями. Крім того з метою 

пропаганди психологічних знань серед батьків, підвищення рівня їх 

психологічної культури та компетентності на сайті ЦДЮТ ведеться сторінка 

практичного психолога «Рекомендації батькам». 

Загальна кількість звернень до психологічної служби учасників 

навчально-виховного процесу протягом навчального року – 100.   

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота у позашкільному 

закладі реалізується фрагментарно. Тобто це окремі заняття з вихованцями 

на запит керівника гуртка або батьків вихованців чи за результатами 
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діагностичних досліджень та спостережень  практичного психолога. 

Основними напрямками корекційно-розвиваючої роботи в ЦДЮТ у 2014 – 

2015 н.р. була робота з психологічним кліматом в колективі (як дитячому так 

і педагогічному), розвиток професійних якостей педагогів, заняття з 

профорієнтації з вихованцями, розвиток емоційної сфери, формування 

соціальних навичок дітей. У цьому році було охоплено індивідуальною 

корекційно-розвиваючою роботою – 6 вихованця, груповою – 220 

вихованців. Робота корекційно-розвивального та профілактичного характеру: 

заняття з елементами казкотерапії «Зіркова країна»;  заняття у гуртках 1 ріку 

навчання «Знайомство та згуртування колективу вихованців»; тренінгове 

заняття «Гнів та агресія в нашому житті»; заняття на розвиток соціальних 

навичок; тренінг для представників дитячого самоврядування «Школа 

лідера»; заняття для вихованців-випускників «Шлях до успіху на іспиті»;  

профорієнтаційна рольова гра для вихованців молодшого шкільного віку «Я 

буду вчитися в…», заняття для вихованців середнього шкільного віку «Моє 

професійне майбутнє».   

Протягом року з вихованцями ЦДЮТ системно проводилась 

просвітницько-профілактична діяльність, з метою підвищення психологічної 

компетентності вихованців, розширення їхніх можливостей самостійно 

розв’язувати проблеми й конфлікти, що виникають в особистому житті чи 

навчальній діяльності, розвитку творчих якостей, розвитку комунікативних 

здібностей, профілактики негативних проявів в поведінці, пропаганди ЗСЖ 

та інше, також, систематично оновлювався інформаційний стенд для 

вихованців.  

На протязі 2014-2015 навчального року психологічною службою 

проводилась діагностична діяльність серед  педагогів та дітей згідно річного 

плану психолога, враховуючи основні потреби закладу та запити керівників 

гуртків. Загалом психодіагностична робота полягала у виявленні 

індивідуальних особливостей, здібностей вихованців, їх професійних 

орієнтацій та  нахилів.  Головною метою діагностичних досліджень було 

надання рекомендацій щодо розвитку тих чи інших здібностей дитини, 

подолання труднощів у розвитку, проблем адаптації в гуртку. 

Психодіагностична робота з педагогічним колективом проводилася з метою 

формування їх мотивації до саморозвитку та полягала у визначенні рівня 

розвитку їх професійних якостей та наданні рекомендацій щодо їх 

формування, розвитку чи вдосконалення.  

За рік було складено 2 програми групової психодіагностики серед 

вихованців ЦДЮТ (психодіагностичною діяльністю було охоплено 11 

гуртків,  46 вихованців); 1 програма псіходіагнотичних досліджень з 

педагогами та 1 програма діагностичних досліджень серед молодих педагогів 

(в цілому було обстежено 40 педагогічних працівників закладу) та 4 

програми соціально-психологічних досліджень: 2 програма досліджень для 

педагогів, 1 – для вихованців та 1 - для батьків вихованців. Загалом в 

соціально-психологічних дослідженнях прийняли участь 35 педагогів, 80 

батьків, 22 гуртка (200 вихованців гуртків). Серед яких: діагностичне 
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дослідження соціально-психологічного клімату в  педагогічному колективі, 

анкетування серед вихованців (задоволеність життєдіяльністю закладу), 

ефективність діяльності психологічної служби, анкетування серед батьків 

(задоволеність життєдіяльністю закладу), анкетування педагогів, що 

атестуються «Мотивація до саморозвитку», «Оцінка професійних якостей», 

моніторинг ефективності діяльності психологічної служби, анкетування 

педагогів «Директор і заступники очима педагогів». 

З метою психологічної просвіти педагогічного складу закладу бкло 

проведено 2 психолого-педагогічних семінара-практикума  (Непередбачувані 

ситуації в педагогічній взаємодії, Психолого-педагогічний супровід 

обдарованих дітей) та 2 тренінга (Відчуття образи та духовна зрілість 

людини, Шляхи саморозвитку). Протягом навчального року практичний 

психолог ЦДЮТ приймав учать в реалізації національних, державних та 

регіональних програм. 

Проблемним залишається питання тісної співпраці практичного 

психолога з батьками вихованців. Це пов’язано з особливостями 

позашкільної освіти - батьки відвідують позашкільний заклад рідше від ЗНЗ, 

якщо до школи батьки приходять не тільки на батьківські збори чи на 

засідання батьківського комітету, але й для консультацій з вчителями 

предметниками, то ПНЗ батьки вихованців відвідують, як правило, на 

початку навчального року при зарахуванні дитини в гурток, на батьківськіх 

зборах, засідання батьківського комітету, засідання педагогічної ради та 

наприкінці навчального року. У спілкуванні з керівником гуртка віддають 

перевагу, частіше за все, телефонній розмові.  

Одним із кроків щодо вирішення даної проблеми,тобто зацікавити 

батьків у більш тісній співпраці є подальша популяризація сайту ЦДЮТ, що 

буде сприяти пропаганді педагогіко-психологічних знань серед батьків, 

підвищенню рівня їх психологічної культури, обізнаності щодо роботи 

закладу. 

 

V. Перспективи на наступний навчальний рік 

1. Розпочати роботу над новою методичною темою «Формування 

творчої особистості вихованців через реалізацію діяльністного підходу до 

організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі». 

2. Вдосконалити систему організаційно-масової та виховної роботи. 

3. Впровадити в дію систему рейтингової оцінки роботи гуртків ЦДЮТ. 

4. Забезпечити ефективну роботу ЦДЮТ як опорного навчального 

закладу з метою поширення кращого педагогічного досвіду. 

5. Продовжити роботу над опануванням Єдиного інтерактивного 

освітнього простору. 

6. Урізноманітнити науково-технічний напрямок роботи ЦДЮТ 

шляхом відкриття нових груп та гуртків: «Різьблення по дереву», «Дизайн 

одягу»; шляхом відновлення роботи гуртка «Каляка-Маляка»; сприяти 

розвитку художньо-естетичного відділу ЦДЮТ шляхом збільшення груп 

гуртків хореографічного напрямку роботи. 
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7. Вдосконалити систему контролю за дотриманням розкладу 

гурткових занять та відвідуванням вихованцями занять гуртків. 

8. Створити умови щодо реалізації затверджених робочих навчальних 

планів у повному обсязі. 

9. Удосконалення умов для підвищення рівня професійної майстерності 

педагогів ЦДЮТ через різні форми роботи: Школа молодого педагога, 

Школа керівника гуртка; постійно діючи семінари-практикуми в ЦДЮТ і 

Науково-методичному центрі управління освіти ЕМР; через проведення 

тижня молодого педагога, Місячника педагогічної майстерності; шляхом 

самоосвітньої діяльності; участі у обласних семінарах та заходах.  

10. Активізувати роботу з керівниками гуртків щодо їх участі в 

конкурсах педагогічної майстерності різних рівнів. 

11. Активізувати роботу з керівниками гуртків щодо залучення 

вихованців до участі в конкурсах відповідного напрямку різних рівнів. 

12. Здійснювати науково-методичний супровід модернізації освітньої 

діяльності закладу на діагностичній основі. 

13. Продовжити участь педагогічних працівників ЦДЮТ в реалізації 

державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 

року; Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»; Державної 

цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року,  наказу 

МОН від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту щодо  профілактики правопорушень серед 

дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» 

14. Наладити співпрацю з ВНЗ, закладами з підвищення професійної 

освіти педагогів, з обласними закладами: КЗ «ЗОЦХЕТУМ» ЗОР, КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

15.  Сприяти розвитку матеріально-технічної бази ЦДЮТ (частковий 

ремонт системи опалення; заміна старих вікон; оновлення меблів в 

навчальних кабінетах; профілактика кондиціонерів; частковий ремонт 

тротуарного покриття; реконструкція сцени та літнього майданчику на 

спортивні зони; озеленіння території ЦДЮТ) 
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РОЗДІЛ І. ПРІОРИТЕТНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА 2015/2016 н.р. 

 
 

Мета діяльності ЦДЮТ: створення умов для формування творчої 

особистості вихованців через реалізацію діяльністного підходу до організації 

навчально-виховного процесу в позашкільному закладі. 

 

Пріоритетними завданнями діяльності ЦДЮТ на 2015/2016 н.р. є: 

1. Розпочати роботу над новою методичною темою «Формування 

творчої особистості вихованців через реалізацію діяльністного підходу до 

організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі». 

2. Вдосконалити систему організаційно-масової та виховної роботи. 

3. Впровадити в дію систему рейтингової оцінки роботи гуртків ЦДЮТ. 

4. Забезпечити ефективну роботу ЦДЮТ як опорного навчального 

закладу з метою поширення кращого педагогічного досвіду. 

5. Продовжити роботу над опануванням Єдиного інтерактивного 

освітнього простору. 

6. Урізноманітнити науково-технічний напрямок роботи; сприяти 

розвитку художньо-естетичного відділу ЦДЮТ шляхом збільшення груп 

гуртків хореографічного напрямку роботи. 

7. Вдосконалити систему контролю за відвідуванням вихованцями 

занять гуртків. 

8. Створення умов для підвищення рівня професійної майстерності 

педагогів ЦДЮТ через різні форми роботи: Школа молодого педагога, 

Школа керівника гуртка; постійно діючи семінари-практикуми в ЦДЮТ і 

Науково-методичному центрі управління освіти ЕМР; через проведення 

тижня молодого педагога, Місячника педагогічної майстерності; шляхом 

самоосвітньої діяльності; участі у обласних семінарах та заходах.  

9. Продовжити впровадження інноваційних та інтерактивних 

технологій в навчально-виховний процес ЦДЮТ. 

10. Активізувати роботу з керівниками гуртків щодо їх участі в 

конкурсах педагогічної майстерності різних рівнів. 

11. Активізувати роботу з керівниками гуртків щодо залучення 

вихованців до участі в конкурсах відповідного напрямку різних рівнів. 

12. Сформувати оптимальну мережу гуртків, яка б реально відповідала 

освітнім запитам громадян, забезпечувала ефективне використання 

фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів. 

13. Посилити національно-патріотичний характер виховної роботи 

відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання молоді. 

14. Посилити роботи з профілактики суїцидальної поведінки учнівської 

молоді. Забезпечити впровадження ефективних форм щодо запобігання 

формування у вихованців негативних звичок та проявів асоціальної 

поведінки. 

15. Наладити співпрацю з ВНЗ, закладами з підвищення професійної 
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освіти педагогів, з обласними закладами: КЗ «ЗОЦХЕТУМ» ЗОР, КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

16.  Сприяти розвитку матеріально-технічної бази ЦДЮТ (частковий 

ремонт системи опалення; заміна старих вікон; оновлення меблів в 

навчальних кабінетах; профілактика кондиціонерів; частковий ремонт 

тротуарного покриття; реконструкція сцени та літнього майданчику на 

спортивні зони; озеленіння території ЦДЮТ) 
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РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1.  Координація діяльності 

управлінських кадрів з 

виконання завдань ЦДЮТ в 

новому навчальному році 

серпень директор  

2.  Забезпення  організації початку 

та закінчення навчального року 

серпень 

квітень 

директор наказ 

3.  Підготовка та проведення 

доцільної  комплектації закладу 

педкадрами 

серпень Директор  

4.  Проведення конференції 

учасників НВП 

серпень директор Книга 

протоколів 

5.  Розподіл функціональних 

обов'язків між адміністрацією 

та окремими категоріями 

працівників по організації та 

керівництву навчально-

виховним процесом 

серпень директор Наказ 

6.  Затвердження режиму роботи 

закладу 

серпень директор наказ 

7.  Організація роботи 

допоміжного,  технічного 

персоналу: розподіл ділянок 

роботи техперсоналу та 

складання графіків роботи. 

серпень Заступник 

директора з 

АГЧ 

Наказ 

8.  Організація роботи комісії з 

установлення стажу роботи, 

який дає педагогічному 

працівнику право на отримання 

надбавки за вислугу років 

Протягом 

року 

заступники 

директора з 

НВР 

Накази 

9.  Забезпечення ефективного 

методичного та інформаційного 

супровід НВП  

протягом 

року 

директор, 

заступники 

директора з 

НВР, з 

НМР 

Накази, 

книги 

протоколів 

10.  Призначення відповідальних  

осіб за ведення та збереження 

ділової документації 

вересень Директор Наказ 

 

11.  Затвердження мережі гуртків 

на 2015/2016 н.р. 

вересень директор наказ 

12.  Встановлення тарифних до 10.09 директор Накази, 
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розрядів, доплат, педагогічного 

навантаження керівників 

гуртків на 2015/2016 н.р.  

тарифікаційн

ий список 

13.  Затвердження плану роботи 

закладу як опорного 

навчального закладу 

вересень директор наказ 

14.  Складання графіку чергування 

адміністрації ЦДЮТ по суботах 

вересень 

січень 

Заст. 

директора з 

НВР 

Наказ 

15.  Загальні збори трудового 

колективу 

вересень Директор, 

голова ПК 

Книга 

протоколів 

16.  Створення атестаційної комісії вересень директор Наказ 

17.  Створення комісії з трудових 

спорів 

вересень директор наказ 

18.  Оновлення комісії з розподілу 

премії  

вересень Директор Збори 

трудового 

колективу, 

наказ 

19.  Засідання Ради ЦДЮТ серпень 

листопад 

березень 

травень 

Голова 

ради 

Книга 

протоколів 

20.  Організація роботи зі 

зверненнями громадян, 

затвердження графіку прийому 

громадян 

вересень директор наказ 

21.  Ознайомити робітників закладу 

з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку та 

режимом роботи ЦДЮТ в 

новому навчальному році 

вересень Директор Збори 

трудового 

колективу 

22.  Організація додаткових 

освітніх платних послуг 

вересень Директор, 

заступник 

директора з 

НВР 

Наказ, заявка 

на розрахунок 

23.  Укладання угод про 

функціонування гуртів ЦДЮТ 

базі ЗНЗ міста 

До 21.09 Заступник 

директора з 

НВР 

Угоди 

24.  Перевірка  оформлення 

документації щодо руху 

вихованців  

вересень 

січень 

травень 

Заступник 

директора з 

НВР 

Книга 

реєстрації 

наказів руху 

вихованців, 

поіменна 

книга 
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25.  Затвердити графік відпусток 

працівників 

грудень директор Графік 

26.  Створення творчої групи з 

підготовки плану роботи на 

новий навчальний рік 

лютий директор Наказ 

27.  Створення комісії по 

формуванню попередньої 

мережі гуртків на новий 

навчальний рік 

березень Директор Наказ 

28.  Складання проекту плану 

роботи на новий навчальний рік 

квітень Голова 

тв.групи 

Проект плану 

роботи 

29.  Затвердження попередньої 

мережі гуртків на новий 

навчальний рік 

квітень Голова 

тв..групи 

Попередня 

мережа 

гуртків 

30.  Ознайомлення керівників 

гуртків з попереднім 

педагогічним навантаженням 

на наступний навчальний рік 

квітень директор  

31.  Вивчення запиту батьків, 

громадськості та вихованців 

щодо  роботи ЦДЮТ та 

відкриття нових гуртків 

квітень Практични

й психолог 

Результати 

анкетування 

32.  Підведення підсумків 

виконання річного плану 

роботи 

Січень 

Червень  
директор 

Протокол 

педагогічної 

ради 

33.  
Аналіз роботи закладу за 

2015/2016 н.р. 

Травень-

червень 

Директор, 

ЗДзНВР, 

НМР 

Аналітичний 

звіт 

34.  Складання та затвердження 

графіку роботи керівників 

гуртків на літній період 

травень Директор, 

ЗДзНВР 

Наказ  

35.  Підведення підсумків І етапу 

реалізації Програми розвитку 

ЦДЮТ 

червень директор Наказ 

36.  Моральне та матеріальне 

заохочення працівників за 

результатами роботи 

Протягом 

року 

директор Наказ 

37.  Проведення оперативних нарад щопонеділка директор  

38.  Засідання педагогічних рад Згідно 

плану 

директор Книга 

протоколів 

39.  Наради при директорі  згідно 

плану 

директор Книга 

протоколів 

40.  Наради при заступниках 

директора 

Згідно 

плану 

ЗД з НВР, з 

НМР 

Книга 

протоколів 
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41.  Проведення атестації 

педагогічних працівників 

згідно 

плану 

директор Наказ 

42.  Організація та проведення 

методичних рад 

Згідно 

плану 

директор Книга 

протоколів 

43.  Пошук, організація та 

проведення зустрічей з 

потенційними спонсорами  

Протягом 

року 

директор  
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РОЗДІЛ ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1.  

Забезпечення організації 

навчально-виховного процесу у 

2015/2016 н.р. 

вересень Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ, нарада 

при ЗДзНВР 

2.  

Проведення нарад при 

заступнику директора з НВР з 

питань організації та 

координації НВП 

1 раз на 

місяць 

заступник 

директора з 

НВР 

Книга 

протоколів 

3.  

Складання плану заходів щодо 

організованого початку та 

закінчення навчального року 

серпень 

квітнень 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

4.  

Організація роботи щодо 

формування контингенту 

вихованців закладу 

Згідно 

затверджен

ого плану 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ, нарада 

при директорі 

5.  Затвердження календарно-

тематичних планів роботи 

гуртків: 

- на І півріччя 2015/2016 н.р.  

- на ІІ півріччя 2015/2016 н.р. 

 

 

 

до 15.09 

до 11.01 

заступник 

директора з 

НМР 

Наказ, 

довідка 

6.  Складання та затвердження 

розкладу занять гуртків: 

- на І півріччя 2015/2016 н.р. 

- на ІІ півріччя 2015/2016 н.р. 

 

 

до 15.09 

до 11.01 

директор, 

заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

7.  Комплектування груп гуртків 

вихованцями 

до 15.09 завідувачі 

відділів, 

керівники 

гуртків 

Наказ 

8.  Підготовка пакету документів 

для зарахування вихованців до 

гуртків відповідно до робочого 

навчального плану ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р. 

до 15.09 Завідувачі 

відділів 

Наказ 

9.  Складання графіку проведення 

- організаційних  батьківських 

зборів в гуртках; 

- підсумкових батьківських 

зборів 

 

 

до 15.09 

 

до 06.05 

Завідувачі 

відділів 

Графік 

10.  Ведення рейтингової системи 

оцінки гуртків 

Протягом 

року 

адміністрац

ія 

 

11.  Забезпечення системного 

психолого-педагогічного 

Згідно 

плану 

практичний 

психолог 

Документація  

практичного 
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супроводу НВП психолога 

12.  Створення та систематичне 

оновлення банку даних 

соціальних категорій 

вихованців закладу  

жовтень, 

січень 

директор, 

практичний 

психолог 

Соціальний 

паспорт 

13.  Проведення організаційно-

просвітницької роботи  з 

батьківською громадськістю 

протягом 

року 

адміністрац

ія, пед. 

колектив, 

практичний 

психолог 

Протоколи 

батьківських 

зборів 

гуртків, 

документація 

пр.психолога 

14.  Контроль стану відвідування 

вихованцями навчальних 

занять гуртків 

постійно адміністрац

ія 

Журнал 

обліку 

відвідування 

15.  Перевірка стану ведення 

журналів планування та обліку 

роботи гуртків 

один раз на 

місяць 

заступник 

директора з 

НВР, 

завідувач 

відділу 

Накази 

грудень, 

травень 

16.  Ведення обліку вихованців Постійно Завідувачі 

відділів, 

секретар 

Алфавітна 

книга 

17.  Щомісячний контроль за рухом 

вихованців  та наповнюваністю 

груп гуртків 

Щомісячно Завідувачі 

відділів 

Інформація, 

Оперативна 

нарада 

18.  Вивчення та аналіз стану 

збереженості контингенту 

вихованців 

 

вересень 

січень  

червень 

Заступник 

директора з 

НВР 

довідка 

нарада при 

директорі 

19.  Аналіз стану відвідування 

вихованцями навчальних 

занять 

Щомісячно Заступник 

директора з 

НВР 

Інформація, 

Оперативна 

нарада 

20.  Організація роботи педагогів з 

вихованцями в канікулярний 

час 

Згідно з 

робочим 

навчаль-

ним планом 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

Наказ 

21.  Підготовка екзаменаційних 

матеріалів щодо проведення 

кваліфікаційних іспитів 

лютий комісія наказ 

22.  Призначення відповідальних за 

оформлення документів про 

закінчення позашкільної освіти 

березень директор наказ 

23.  Складання списків вихованців, 

які будуть складати  

березень Завідувачі 

відділів 

Протокол 

засідання 
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кваліфікаційні  іспити пед.ради 

24.  Призначення комісії по 

проведенню кваліфікаційних 

іспитів 

квітень директор наказ 

25.  Замовлення свідоцтв про 

позашкільну освіту 

квітень Заступник 

директора з 

НВР 

 

26.  Проведення кваліфікаційних 

іспитів 

травень комісія Протоколи 

засідання 

комісії 

27.  Затвердження результатів 

кваліфікаційних іспитів 

травень директор наказ 

28.  Видача документів про 

позашкільну освіту 

травень директор наказ 

29.  Випуск вихованців травень директор наказ 

30.  Підготовка творчих звітів 

роботи за рік гуртків ЦДЮТ 

Квітень - 

травень 

Завідувачі 

відділів, 

керівники 

гуртків 

Наказ 

31.  Аналіз виконання навчальних 

планів та програм: 

- за І півріччя 2015/2016 н.р.; 

- за ІІ півріччя 2015/2016 н.р. та 

рік 

 

 

січень 

червень 

заступник 

директора з 

НМР 

Наказ 

32.  Формування списків 

вихованців на переведення на 

наступний навчальний рік 

травень Завідувачі 

відділ, 

керівники 

гуртків 

наказ 

33.  Підведення підсумків 

ефективності роботи гуртків 

Грудень 

Червень  

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ, 

довідка 

нарада при 

директорі 

34.  Аналіз якості НВП в гуртках 

ЦДЮТ 

червень Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ, 

довідка 

35.  Формування проекту робочого 

навчального плану роботи 

ЦДЮТ на 2016/2017 н.р. 

червень Заступник 

директора з 

НВР 
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РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НВП  

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1.  Проведення інформаційно-

методичних нарад при заступнику 

директора з НМР 

за планом заступник 

директора з 

НМР 

Матеріали 

нарад 

2.  Проведення інструктивних нарад 

та індивідуальних консультацій 

для керівників гуртків 

протягом 

року 

методисти Матеріали 

нарад 

3.  Методичний супровід організації 

та проведення педагогічних рад 

ЦДЮТ  

 

протягом 

року 

директор, 

ЗДзНМР та 

ЗДзНВР 

Книга 

протоколів 

4.  Організація підвищення каліфі-

кації та перепідготовки педа-

гогічних працівників, закладу 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НМР 

План роботи 

5.  Планування етапів роботи над 

єдиної науково-методичної 

проблемної темою на 2105/2020 

серпень директор, 

ЗДзНМР 

наказ 

6.  Складання плану роботи 

педагогічного колективу над І 

етапом реалізації єдиної 

методичної проблемної теми 

серпень 

 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методич 

План роботи 

7.  Організувати систематичну 

поінформованість педагогів з 

проблемної теми: оформлення 

постійно діючої виставки 

літератури та матеріалів 

педагогічної періодики 

протягом 

року 

завідувач 

відділу 

методичного, 

завідувач 

бібліотекою 

методкабінет, 

бібліотека, 

каталог 

8.  Забезпечення роботи методичної 

ради 

за планом голова НМР протоколи 

9.  Планування роботи методичних 

об’єднань 

серпень Керівники МО, 

методисти 

Матеріали 

МО 

10.  Координація діяльності 

методичних об’єднань 

педагогічних працівників 

протягом 

року 

Зав.відділу 

методич, 

методисти, 

керівники МО 

Матеріали 

МО 

11.  Визначення напрямків самоосвіти 

для всіх членів адміністрації 

серпень ЗДзНМР, 

зав. відділу 

методичного 

Матеріали 

НМР 

12.  Організація та супровід само-

освітньої діяльності педагогів в 

контексті проблемної теми 

серпень методисти Матеріали 

МО 
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13.  Методичний супровід підготовки 

матеріалів науково-методичних 

розробок керівників гуртків 

протягом 

року 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного 

Матеріали 

МР 

14.  Методичний супровід підготовки 

матеріалів для участі у конкурсах 

педагогічної майстерності різних 

рівнів 

протягом 

року 

Зав.відділу 

методичного, 

методисти 

Матеріали 

МР 

15.  Участь педагогів в конкурсах 

педагогічної майстерності різних 

рівнів 

за наказами 

УО ЕМР, 

НМЦ УО 

ЕМР 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

керівники 

гуртків 

наказ 

16.  Розробка методичних 

рекомендацій щодо організації  та 

вдосконалення НВП 

протягом 

року 

Зав. відділу 

методич., 

методисти 

Банк 

методичних 

рекомендацій 

17.  Створення методичних розробок, 

пам’яток, рекомендацій для 

педагогів, вихованців, батьків з 

питання підвищення мотивації до 

навчання та творчості 

протягом 

року 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

методисти, 

керівники 

гуртків 

Картотека 

методичних 

матеріалів 

18.  Методичний супровід підготовки 

публікацій методичних розробок 

педагогів у фахових виданнях 

Протягом 

року 

ЗДзНМР, 

методисти 

Матеріали 

НМР 

19.  Забезпечення реалізації плану 

роботи щодо підвищення рівня 

володіння ІКТ педагогами ЦДЮТ 

за планом зав. відділу 

декоративно-

прикладного та 

технічного 

Матеріали 

20.  Відвідування занять гуртків з 

наданням адресної методичної 

допомоги щодо реалізації 

діяльнісного підходу до організації 

навчально-виховного процесу 

протягом 

року 

заступники 

директора з 

НМР та НВР,  

заввідділів, 

методисти 

Книга запису 

наслідків 

ВШК (за 

результатами 

відвідування 

занять) 

21.  Методичний супровід атестації 

педагогічних працівників  

вересень-

березень 

ЗДзНМР Наказ 

22.  Створення банку інформації щодо 

впровадження проблемної теми у 

навчально-виховний процес 

ЦДЮТ 

вересень ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

зав.бібліотекою 

Банк 

інформації 

23.  Складання плану роботи опорного 

навчального закладу на 2015-2016 

н.р. 

вересень ЗДзНМР, 

ЗДзНВР, 

зав.ВОМ 

план роботи 
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24.  Складання плану роботи щодо 

опанування Єдиного інтерак-

тивного освітнього простору 

вересень ЗДзНМР, 

ЗДзНВР 

план роботи 

25.  Удосконалення положень про 

конкурси «Кращий гурток року», 

«Кращий вихованець року» 

вересень зав.відділу 

методичного 

наказ 

26.  Управлінський семінар щодо 

ведення ділової документації 

Вересень - 

листопад 

Директор, 

заступники 

директора 

Матеріали 

семінару 

27.  Організація та проведення 

семінару-практикуму «Мотивація 

до саморозвитку» 

вересень директор, 

ЗДзНМР, 

методисти 

Матеріали 

семінару 

28.  Підготовка матеріалів щодо 

присвоєння колективам звання 

«Народний колектив», «Зразковий 

колектив»  

вересень-

жовтень 

директор, 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного 

наказ 

29.  Створення інформаційного 

ресурсу, який би акумулював 

досвід роботи педагогів ЦДЮТ 

над єдиною методичною темою 

вересень-

жовтень 

ЗДзНМР, 

завідувач 

бібліотекою 

НМР 

30.  Організація роботи з молодими 

педагогами – «Школа молодого 

педагога»  

за планом зав.відділу 

методичного 

матеріали 

ШМП, 

протоколи 

31.  Проведення діагностики 

професійних та особистісних 

якостей молодих педагогів 

І етап - 

жовтень - 

листопад 

2015 року; 

ІІ етап – 

березень - 

квітень 

2016року 

зав. відділу 

методичного, 

практичний 

психолог 

Довідка 

32.  Семінар – практикум «Етапи під-

готовки та проведення сучасного 

заняття як запорука формування 

творчої особистості вихованців» 

Жовтень  - 

грудень 

зав. відділу 

методичного 

наказ 

33.  Підведення підсумків проведення 

семінару-практикуму 

Грудень зав. відділу 

методичного 

наказ 

34.  Семінар для активу самоврядуван-

ня з питань ведення документації 

2 рази\рік 

Вересень, 

січень 

ЗДзНВР Матеріали 

35.  Підготовка та проведення 

навчально - методичних 

семінарів:  

1. Методичні рекомендації з 

 

 

 

вересень 

заступники 

директора з 

НМР та НВР,  

зав. відділів, 

Матеріали 

семінару 
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написання та оформлення 

методичних розробок.  

2. Методичні рекомендації з 

написання та оформлення досвіду 

роботи керівника гуртка.  

3. Використання інноваційних 

технологій під час роботи гуртка 

4. Впровадження ІКТ в навчально-

виховний процес. 

5. Методичні рекомендації з 

оформлення портфоліо керівника 

гуртка. 

6. Методичні рекомендації щодо 

складання творчого звіту гуртка за 

підсумками навчального року 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

грудень 

 

січень - 

березень 

 

березень 

методисти 

36.  Організація та проведення циклу 

майстер-класів  

вересень, 

жовтень, 

січень, 

березень, 

червень 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

методисти, 

керівники 

гуртків 

наказ 

37.  Проведення управлінського 

семінару для осіб, які здійснюють 

контрольно-аналітичну функцію в 

закладі 

Листопад - 

квітень 

директор Матеріали 

38.  Організація та проведення тижнів 

педагогічної майстерності з метою 

поширення кращого 

педагогічного досвіду та 

вдосконалення педагогічної якості 

навчально-виховного процесу 

Листопад, 

лютий 

заступник 

директора з 

НМР 

наказ 

39.  Організація взаємовідвідування 

керівниками гуртків навчальних 

та виховних занять з метою 

поширення кращого 

педагогічного досвіду та 

вдосконалення педагогічної якості 

навчально-виховного процесу 

листопад, 

лютий 

заступники 

директора з 

НМР та НВР,  

заввідділів, 

методисти 

графік 

40.  Підведення підсумків проведення 

тижнів педагогічної майстерності  

Лютий ЗДзНМР наказ 
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41.  Розробити пакет документів щодо 

відкриття нового напрямку роботи 

ЦДЮТ «Студія раннього розвитку 

дитини»: положення, навчальні 

програми  

грудень Директор, 

ЗДзНМР, 

заступник 

директора з 

НВР 

Положення 

про «Студію 

раннього ро-

звитку дити-

ни»: навчаль-

ні програми 

42.  Вивчення, узагальнення та поши-

рення передового педагогічного 

досвіду керівників гуртків ЦДЮТ 

Петришак І.І., Предеін О.М., 

Мосунової Т.Г.,  

грудень-

січень 

зав. відділу 

методичного 

методист, 

керівник 

гуртка 

Досвід 

роботи 

43.  Вивчення стану впровадження в 

НВП сучасних ІКТ навчання 

лютий ЗДзНМР довідка 

44.  Провести моніторингове 

дослідження «Рівень професійної 

компетентності педагогічних 

працівників ЦДЮТ» 

лютий зав. відділу 

методичного, 

голови МО 

наказ 

45.  Методичний супровід підготовки 

навчальних програм гуртків за 

проектом робочого навчального 

плану на наступний навчальний 

рік 

березень-

травень 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичного, 

методисти 

Матеріали 

НМР 

46.  Розробка, рецензування, 

експертиза в НМЦ УО ЕМР, 

установах і закладах системи 

післядипломної освіти та видання 

навчальних програм, навчально-

методичних розробок 

Квітень-

червень 

Заступник 

директора з 

НМР, 

зав.відділу 

методичного, 

методисти 

Матеріали 

НМР 

47.  Організація та проведення тижня 

молодого педагога 

квітень Зав. відділу 

методичного 

наказ 

48.  Підведення підсумків проведення 

тижня молодого педагога 

квітень Зав. відділу 

методичного 

наказ 

49.  Участь у роботі міських та 

обласних семінарів, тренінгів 

протягом 

року 

за викликом  

50.  Узагальнення роботи щодо реалі-

зації самоосвітньої діяльності  

травень методисти Інформація 

51.  Аналіз стану роботи колективу 

над І етапом єдиної науково-

методичної проблемної теми 

травень заступник 

директора з 

НМР 

Матеріали 

НМР, наказ 

52.  Поповнення банку навчально-

методичної документації  

протягом 

року 

методисти Методичний 

кабінет 

53.  Організація творчих звітів з само-

освітньої діяльності керівників 

гуртків, що атестуються 

протягом 

року 

методисти, 

керівники 

гуртків 

Довідка, звіти 
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54.  Підведення підсумків проведення 

майстер-класів  

червень ЗДзНМР довідка 

55.  Участь в методичних нарадах з 

заступниками директорів ЗНЗ, 

ПНЗ за напрямками роботи 

за планом 

НМЦ 

ЗДзНМР  

56.  Участь в постійно діючому 

семінарі керівних та педагогічних 

кадрів: директорів ЗНЗ, ПНЗ  

за планом 

НМЦ 

Директор, 

заступник 

директора, 

методисти 

 

57.  Участь в постійно діючому 

семінарі для педагогів-

організаторів/культорганізаторів 

за планом 

НМЦ 

культорганізато

ри 

 

58.  Участь у роботі Школи 

становлення 

управлінської майстерності 

заступника директора 

За графіком 

НМЦ 

ІІ середа 

місяця 

Заступники 

директора 

 

59.  Участь у роботі Школи 

педмайстерності 

керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу 

За графіком 

НМЦ 

ІІ вівторок 

місяця 

Зав.віддлу 

методичного 

 

60.  Робота з науково-методичною 

літературою 

П’ятниця заступник 

директора, 

методисти 
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РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА 

 

№ 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 

лютий ЗДзНВР, 

зав. ОМ 

наказ 
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міжнародного Дня Святого 

Валентина  

відділу 

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 

боротьби із СНІДом 

01 грудня зав. ОМ 

відділу, 

пр.психол

наказ 
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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 
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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 
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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 
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-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 
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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  
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«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  
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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. 
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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  
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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 
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РОЗДІЛ VІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1. Супровід адаптації дітей в нових соціальних умовах 

1.  Відвідування занять з метою 

виявлення дітей з низьким 

рівнем адаптації 

Вересень, 

жовтень, 

січень 

Пр. 

психолог 

Журнал 

відвідування 

занять  

2.  Заняття у гуртках 1 ріку 

навчання «Знайомство та 

згуртування колективу 

вихованців» 

Пр. 

психолог 

 

2. Психолого–педагогічні семінари - практикуми 

3.  «Професійне вигорання: шляхи 

попередження» 

листопад Пр. 

психолог 

Протокол 

ППСП 

4.   «Психолого-педагогічний 

супровід творчої особистості 

вихованців» 

січень Пр. 

психолог 

Протокол 

ППСП 

3. Тренінги та семінари для педагогів 

5.  Тренінг креативності для 

педагогів 

жовтень Пр. 

психолог 

 

6.  Семінар для педагогів 

«Відчуття образи та духовна 

зрілість людини» 

березень Пр. 

психолог 

 

4. Психологічний супровід молодих педагогів 

7.  Рекомендації молодим 

педагогам «Участь педагога в 

формуванні дружнього 

колективу вихованців» 

вересень Пр. 

психолог 

 

8.  Інтерактивне заняття 

«Особистість педагога, 

професійні риси у структурі 

особистості» (1 р.н.) 

вересень Пр. 

психолог 

 

9.  Анкетування молодих педагогів 

«Психологічний клімат у 

колективі» (адаптація в 

колективі) 

жовтень Пр. 

психолог 

 

10.  Міні-тренінг «Розвиток 

рефлексії та емпатійних 

здібностей» (2 р.н.) 

жовтень Пр. 

психолог 

 

11.  Рекомендації для молодих 

педагогів щодо формування 

мотивації навчання вихованців 

жовтень Пр. 

психолог 
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12.  Вивчення емпатійних 

здібностей молодих педагогів 

листопад Пр. 

психолог 

 

13.  Міні-тренінг «Психічне здоров 

є педагога» (3 р.н.) 

листопад Пр. 

психолог 

 

14.  Розбір педагогічних ситуацій 

«Різний погляд» (1 р.н.) 

грудень Пр. 

психолог 

 

15.  Рекомендації молодим 

педагогам «Виховання успіхом» 

січень Пр. 

психолог 

 

16.  Розбір педагогічних ситуацій 

«Різний погляд» (2 р.н.) 

січень Пр. 

психолог 

 

17.  Розбір педагогічних ситуацій 

«Різний погляд» (3 р.н.) 

лютий Пр. 

психолог 

 

18.  Інтерактивне заняття «Сучасний 

педагог» (1-3 р.н.) 

Березень, 

травень, 

квітень 

Пр. 

психолог 

 

5. Психологічний супровід педагогів, що атестуються 

19.  Анкетування педагогів, що 

атестуються (з метою створення 

референтної групи) 

жовтень Пр. 

психолог 

 

20.  Анкетування референтних груп 

педагогів, що атестуються 

«Експертна оцінка професійних 

якостей» 

листопад Пр. 

психолог 

 

21.  Відвідування занять педагогів, 

що атестуються 

грудень Пр. 

психолог 

 

22.  Анкетування педагогів, що 

атестуються «Мотивація до 

саморозвитку», «Оцінка 

професійних якостей» 

грудень Пр. 

психолог 

 

23.  Діагностичне дослідження 

педагогів, що атестуються 

«Психологічний портрет 

педагога» 

січень Пр. 

психолог 

 

24.  Поради педагогам, що 

атестуються «Боротьба зі 

стресами» 

лютий Пр. 

психолог 

 

25.  Виступ на засіданні 

атестаційної комісії 

«Психологічна характеристика 

педагога» 

березень Пр. 

психолог 

 

6. Діагностична діяльність 

26.  З педагогами: 

Діагностичне дослідження 

педагогів «Вивчення мотивації 

 

вересень 

Пр. 

психолог 
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професійної діяльності» (до 

МО) 

27.  Діагностичне дослідження 

емоційного вигорання педагогів 

листопад Пр. 

психолог 

 

28.  Анкетування педагогів 

«Саморозвиток в професійній 

діяльності» 

грудень Пр. 

психолог 

 

29.  Діагностичне дослідження 

соціально-психологічного 

клімату в  педагогічному 

колективі 

лютий Пр. 

психолог  

 

 

30.  Моніторинг ефективності 

діяльності психологічної 

служби 

квітень Пр. 

психолог 

 

31.  Анкетування педагогів 

«Директор і заступники очима 

педагогів» 

квітень Пр. 

психолог 

 

32.  Анкетування педагогів «Запити 

на наступний навчальний рік» 

травень Пр. 

психолог 

 

33.  З вихованцями: 

Діагностичне дослідження 

«Самооцінка станів 

тривожності, фрустрації, 

агресивності та ригідності»  

 

січень 

Пр. 

психолог 

 

34.  Діагностичні дослідження з 

профспрямованості вихованців 

Лютий - 

березень 

Пр. 

психолог 

 

35.  Діагностичне дослідження 

тривожності вихованців 

«Школи джур» перед 

змаганнями 

Лютий - 

березень 

Пр. 

психолог 

 

36.  Діагностичне дослідження 

тривожності вихованців, що 

випускаються, перед іспитами. 

березень Пр. 

психолог 

 

37.  Анкетування серед вихованців 

(задоволеність життєдіяльністю 

закладу) 

квітень - 

травень 

Пр. 

психолог 

 

38.  З батьками: 

Анкетування серед батьків 

«Задоволеність діяльністю ПС» 

 

квітень 

Пр. 

психолог 

 

39.  Анкетування серед батьків 

(задоволеність життєдіяльністю 

закладу) 

Квітень - 

травень 

Пр. 

психолог 

 

7. Корекційно – розвивальна робота з вихованцями 

40.  Заняття з елементами листопад Пр.  
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казкотерапії «Зіркова країна»  психолог 

41.  Тренінг для представників 

учнівського самоврядування 

«Школа лідерів» (2 заняття) 

Листопад, 

лютий 

Пр. 

психолог 

 

42.  Тренінгове заняття з 

вихованцями «Гнів та агресія в 

нашому житті» 

грудень Пр. 

психолог 

 

43.  Заняття на розвиток соціальних 

навичок 

січень Пр. 

психолог 

 

44.  Корекційно-розвиваюче заняття 

для вихованців «Школи джур» 

«Психологічна підготовка до 

змагань» 

березень Пр. 

психолог 

 

45.  Заняття для вихованців – 

випускників «Шлях до успіху 

на іспиті» 

квітень Пр. 

психолог 

 

8. Просвітницька та профілактична робота з вихованцями 

46.  Години психолога з 

вихованцями (згідно з 

диференційним планом роботи 

практичного психолога) 

Щомісячно  Пр. 

психолог 

 

47.  Тиждень ЗСЖ жовтень Пр. 

психолог 

 

48.  Акція «Я відкритий до тебе» (до 

Дня толерантності) 

листопад Пр. 

психолог 

наказ 

49.  Акція «16 днів проти 

насильства» 

Листопад - 

грудень 

Пр. 

психолог 

наказ 

50.  Участь в акції «Червона 

стрічка» 

грудень Пр. 

психолог 

наказ 

51.  Участь в тижні прав людини грудень Пр. 

психолог 

наказ 

52.  Тиждень психології до 

Всеукраїнського дня психолога 

квітень Пр. 

психолог 

наказ 

53.  Психологічний супровід 

обдарованих дітей (виявлення, 

обстеження, консультування 

для педагогів, батьків, 

вихованців, розміщення 

рекомендацій на стенді) 

Протягом 

року 

Пр. 

психолог 

 

54.  Психологічний супровід дітей  

ОПС (обстеження, 

консультування, індивідуальна 

корекційна робота) 

Протягом 

року 

Пр. 

психолог 

 

55.  Психологічний супровід дітей з Протягом Пр.  
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сімей ВВМ року психолог 

56.  Профілактика суїцидальних  

тенденцій серед неповнолітніх 

Протягом 

року 

Пр. 

психолог 

наказ 

57.  Профілактика шкідливих 

звичок (наркоманія, алкоголізм, 

куріння, насилля, крадіжки 

тощо) 

Протягом 

року 

Пр. 

психолог 

 

9.Профорієнтаційна діяльність наказ 

58.  Заняття з профорієнтації (в 

рамках місячника 

профорієнтації) 

Лютий - 

березень 

Пр. 

психолог 

 

59.  Дослідження з 

профспрямованості вихованців 

Пр. 

психолог 

 

60.  Консультування «Що потрібно 

знати при виборі ВНЗ», 

«Помилки та труднощі при 

виборі професії» 

Пр. 

психолог 

 

10. Групові консультування педагогів 

61.  «Рекомендації по організації 

адаптаційного періоду» 

Вересень Пр. 

психолог 

 

62.  Консультування адміністрації 

закладу «Принципи мотивації 

трудової діяльності» 

Вересень Пр. 

психолог 

 

63.  Консультування педагогів 

«Група ризику – хто вони?» 

вересень Пр. 

психолог 

 

64.  Рекомендації адміністрації 

закладу «Особливості 

застосування критики» 

Жовтень Пр. 

психолог 

 

65.  Консультування педагогів 

«Загальна і спеціальна 

обдарованість» 

жовтень Пр. 

психолог 

 

66.  «Основні принципи роботи 

педагога в групах, де 

навчаються діти з особливими 

потребами» 

листопад Пр. 

психолог 

 

67.  Консультування педагогів 

«Особливості спілкування з 

батьками по телефону» 

листопад Пр. 

психолог 

 

68.  «Я навчу тебе не битися» 

(формування ненасильницької 

моделі поведінки вихованців) 

Грудень Пр. 

психолог 

 

69.  «Ролові позиції в 

міжособистісних відносинах» 

Грудень Пр. 

психолог 

 

70.  «Взаємодія з дітьми з проявами Грудень  Пр.  
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агресії» психолог 

71.  «Психологічний клімат в 

нашому колективі» 

березень Пр. 

психолог 

 

72.  Консультування адміністрації 

«Директор і заступники очима 

педагогів»   

Квітень 

 

Пр. 

психолог 

 

73.  Участь в МО, психолого-

педагогічних семінарах, 

круглих столах, засіданнях 

творчих та інтервізійних груп 

практичних психологів освітніх 

закладів міста. 

Протягом 

року 

Пр. 

психолог 

 

11. Психологічна просвіта батьків 

74.  Батьківський лекторій 
«Гіперактивність дітей» 

вересень Пр. 

психолог 

 

75.  «Сім’я: простір без насилля» вересень Пр. 

психолог 

 

76.  «Вправи, які допомагають дітям 

подолати страхи»; «Як підняти 

дитині самооцінку» 

грудень Пр. 

психолог 

 

77.  «Піклуватись про психологічне 

здоров’я дитини – завдання 

батьків» 

травень Пр. 

психолог 

 

78.  Індивідуальні консультування 

батьків, вихованців, педагогів 

Протягом 

року 

Пр. 

психолог 

 

79.  Ведення інформаційного 

стендів для батьків  

1. «Для Вас, батьки!»; 

2. «Запитання - відповіді» 

постійно Пр. 

психолог 
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РОЗДІЛ VIІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ, ГРОМАДКІСТЮ,  

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМИ МІСТА, УСТАНОВАМИ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ МІСТА 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

80.  Систематичне оновлення сайту 

ЦДЮТ 

Протягом 

року 

ЗД з НВР, 

зав.бібліоте

кою 

 

81.  Конференція учасників 

навчально-виховного процесу 

серпень Директор, 

голова ради 

протокол 

82.  Затвердження плану роботи 

Ради ЦДЮТ на 2015/2016 н.р. 

серпень Директор, 

голова ради 

протокол 

83.  Тиждень відкритих дверей  вересень ЗДзНВР, 

зав.ОМВ 

наказ 

84.  Оформлення інформаційних 

стендів до дня відкритих дверей 

вересень зав.ОМВ, 

завідувачі 

відділв 

 

85.  Розвиток соціального 

партнерства з навчальними 

закладами та громадськістю 

міста,  ВНЗ, закладами з 

підвищення професійної освіти 

педагогів, з обласними 

закладами: КЗ «ЗОЦХЕТУМ» 

ЗОР, КЗ «ЗОІППО» ЗОР, КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР  

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР, НМР, 

зав.ОМВ 

Оперативна 

нарада 

86.  Складання планів співпраці з 

навчальними закладами міста  

вересень Заступник 

директора з 

НВР 

Плани 

співпраці 

87.  Висвітлення досягнень ЦДЮТ у 

засобах масової інформації 

протягом 

року 

адміністрац

ія 

 

88.  Випуск листівок з метою 

залучення учнів до гурткової 

роботи 

Протягом 

року 

Зав.ОМВ, 

керівники 

гуртків  

 

89.  Проведення загальних 

батьківських зборів 
вересень директор 

Книга 

протоколів 

90.  
Проведення організаційних та 

підсумкових батьківських 

зборів в гуртках 

Вересень, 

травень 

Завідувачі 

відділів, 

ке.гуртків 

Протоколи 

батьківських 

зборів в 

гуртках 

91.  Проведення роботи з батьками 

вихованців гуртків  щодо 

безпеки життєдіяльності, 

протягом 

року 

ЗД з НВР, 

керівники 

гуртків, 
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організації режиму роботи та 

відпочинку дітей 

пр.психоло

г 

92.  Залучення батьків до організації 

та проведення масових заходів 

закладу 

протягом 

року 

адміністрац

ія,  

керівники 

гуртків 

 

93.  Проведення просвітницької 

роботи  з батьками вихованців  

з актуальних питань навчання 

та виховання  

протягом 

року 

керівники 

гуртків, пр. 

психолог 

 

94.  Робота психолого-педагогічного 

консультативного пункту для 

батьків 

протягом 

року 

практичний  

психолог 

Журнал 

реєстрації 

консультацій 

95.  Групові консультації для 

батьків 
Згідно плану 

роботи 

пр.психолога 

практичний  

психолог 

Журнал 

реєстрації 

консультацій 

96.  Залучення батьків вихованців 

до вирішення загальних 

проблем закладу через їх участь 

у роботі Ради ЦДЮТ, 

педагогічної ради, батьківської 

ради 

протягом 

року 

директор,  

керівники 

гуртків 

 

97.  Вивчення рівня задоволеності 

батьків діяльністю закладу 
квітень 

практичний  

психолог 

Аналіз 

дослідження 

98.  Залучення батьків до участі у 

благодійних акціях 

Протягом 

року 
Зав.ОМВ 

 

99.  Залучення  спонсорських 

коштів для розвитку 

матеріально-технічної бази 

закладу (за можливістю) 

протягом 

року 
директор 

 

100.  Складання планів співпраці з 

громадськими організаціями 

міста 

Протягом 

року 
зав.ОМВ 
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РОЗДІЛ VIІІ. РОЗВИТОК ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1.  Здійснення інформаційного 

забезпечення навчально- 

виховного процесу шляхом 

використання веб-ресурсів 

бібліотеки ЦДЮТ 

Протягом 

року 

Завідувач 

бібліотекою 

 

2.  Забезпечення функціонування та 

розвитку сайту ЦДЮТ 

Протягом 

року 

Завідувач 

бібліотекою 

 

3.  Участь в постійно діючим 

семінарі для працівників 

управління освіти, методистів 

НМЦ, керівників навчальних 

закладів з проблеми мережевої 

взаємодії в умовах розвитку ЄІОП 

засобами ІКТ  

За планом 

роботи 

НМЦ УО 

ЕМР 

Директор, 

ЗДзНМР 

 

4.  Участь педагогів в  навчанні 

галузі ІКТ на базі шкіл міста за 

програмою «Сервіси ВЕБ 2.0 в 

освіті» 

жовтень Зав.відділу 

методичног

о 

 

5.  Забезпечення методичного 

супроводу педагогів щодо 

створення персональних 

методичних візиток на ЗапоВікі 

Жовтень - 

листопад 

ЗДзНМР  

6.  Створення Вікі-візитки 

навчального закладу на 

Запорізькій Вікі 

До 10.10.15 ЗДзНМР  

7.  Сприяння створенню 

персональних блогів педагогами 

ЦДЮТ 

Протягом 

року 

ЗДзНМР  

8.  Провести теоретичний семінар з 

теми «Створення електронного 

портфоліо керівника гуртка» 

листопад Зав.відділу 

методичног

о 

 

9.  Забезпечення проведення 

начальних та виховних занять з 

використанням ІКТ 

Протягом 

року 

ЗДзНМР, 

ЗДзНВР 

 

10.  Забезпечити методичний супровід, 

індивідуальні консультації щодо 

створення електронного 

портфоліо, використання  ІКТ 

Протягом 

року 

ЗДзНМР, 

зав.відділу 

методичног

о, методисти 

 

11.  Організація та проведення Вересень - ЗДзНМР,ЗД наказ 
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семінару-практикуму для 

педагогів ЦДЮТ щодо 

вдосконалення навичок володіння 

ІКТ 

грудень зНВР, 

керівник 

гуртка 

«Комп’ютер

ні ГІТ» 

12.  Створення локальної мережі 

ЦДЮТ 

грудень керівник 

гуртка 

«Комп’ютер

ні ГІТ» 
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РОЗДІЛ ІX. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОХОРОНА 

ПРАЦІ 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

13.  Контроль за виконанням діючого 

законодавства, правил, стандартів, 

норм, положень охорони праці та 

техники безпеки 

постійно інженер з 

ОП 

 

14.  Організація роботи щодо 

дотримання правил техніки 

безпеки під час навчально-

виховного процесу 

протягом 

року 

директор, 

ЗДзНВР, 

інженер з 

ОП 

 

15.  Перевірка наявності у кабінетах 

інструкцій для працівників щодо 

всіх видів праці та використання 

обладнання  

серпень-

вересень 

інженер з 

ОП 

 

16.  Проведення вступного, 

первинного та повторного (у разі 

по треби) інструктажів для 

працівників закладу 

вересень Інженер з 

ОП 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

17.  Перевірка забезпеченості закладу 

первинними засобами 

пожежогасіння та обладнання 

кабінетів вогнегасниками 

вересень Заступник 

директора з 

АГЧ 

Інформація 

18.  Інструктаж з ТБ,  правил безпеки 

дорожнього руху, протипожежної 

безпеки для вихованців та 

педагогічних працівників перед 

проведенням масових заходів,  

напередодні канікул тощо  

протягом 

року 

 

інженер з 

ОП, 

керівники 

гуртків 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

19.  Проведення організаційної роботи 

з профілактики дитячого 

травматизму під час НВП 

протягом 

року 

Директор, 

ЗДзНВР, 

інженер з 

ОП 

Накази, 

інструктажі, 

бесіди з ТБ 

20.  Аналіз стану дитячого 

травматизму під час НВП, 

виробничого та невиробничого 

травматизму серед працівників 

закладу та його причин 

грудень 

червень 

Інженер з 

ОП 

Довідка, 

педагогічна 

рада 

21.  Складання графіку  щорічних 

відпусток  працівників на 2016 рік 

грудень директор Графік 
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згідно з чинним законодавством  

22.  Розробка  інструкції з охорони 

праці  та техніки безпеки 

За 

потребою 

Інженер з 

ОП 

 

23.  Розслідування та облік нещасних 

випадків, професійних 

захворювань і аварій на 

виробництві 

постійно Інженер з 

ОП 

 

24.  Розслідування нещасних випадків, 

що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальному 

закладі  

постійно Інженер з 

ОП 

 

25.  Навчання та підготовка 

новоприбулих працівників до 

перевірки знань з питань охорони 

праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки 

постійно Інженер з 

ОП 

 

26.  Організація роботи комісії з 

перевірки знань з питань охорони 

праці та ТБ 

 Директор наказ 

27.  Поновлення інформації  в 

куточках охорони праці, пожежної 

безпеки та дорожнього руху 

систематич

но 

Інженер з 

ОП 

 

28.  Проведення виховних заходів з 

безпеки життєдіяльності та 

профілактики дитячого 

травматизму 

постійно ЗДзНВР, 

інженер з 

ОП, кер. 

гуртків 

 

29.  Контроль за проведенням 

інструктажів з вихованцями та 

записами у журналах гурткової 

роботи  під особистий підпис 

щомісячно Інженер з 

ОП 

 

30.  Складання звіту за наслідками 

контролю за проведенням 

інструктажів з вихованцями 

щокварталь

но 

Інженер з 

ОП 

Інформація, 

нарада при 

директорі 

31.  Організація та проведення Тижня 

знань з безпеки життєдіяльності 
вересень ЗДзНВР, 

Інженер з 

ОП 

наказ 

32.  Організація та проведення заходів 

до Дня охорони праці в ЦДЮТ 

квітень Інженер з 

ОП 

наказ 

33.  Підготовка звітів: 

- звіт про нещасні випадки з 

вихованцями під час навчально-

виховного процесу; 

- звіт про травматизм у побуті зі 

смертельними наслідками серед 

Травень - 

червень 

інженер з 

ОП 
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вихованців; 

- звіт про пожежі, 

- Ф-7-НТВ «Звіт про травматизм 

на виробництві» 

34.  Аналіз стану роботи з охорони 

праці у 2015/2016 н.р. 

червень Інженер з 

ОП 

аналіз 

35.  Забезпечення проходження 

медичного огляду працівників 

до 

20.08.2016 

 

директор наказ 
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РОЗДІЛ X. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1.  Організація заходів на початок 

навчального року в системі 

цивільного захисту  

вересень Начальник 

цивільного 

захисту 
 

2.  Складання плану дій запобігання 

і реагування на НС (в режимах: 

повсякденного функціонування, 

підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації,  

надзвичайного стану та воєнного 

стану) 

вересень Начальник 

цивільного 

захисту 

План дій 

3.  Ознайомлення колективу закладу 

з планом дій запобігання і 

реагування на НС 

Вересень Начальник 

цивільного 

захисту 

 

4.  Створення евакуаційної групи 

навчального закладу 

вересень Начальник 

цивільного  

захисту 

 

5.  Створення навчальних груп та 

призначення їх керівників 

вересень Начальник 

цивільного 

захисту 

Наказ 

6.  Організація та проведення Дня 

цивільної оборони в ЦДЮТ 

квітень Начальник 

цивільного 

захисту 

Наказ 

7.  Про підсумки виконання плану 

заходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) у 2015/2016 

н.р. 

червень Начальник 

цивільного 

захисту 
Довідка 

8.   Підведення підсумків 

проведення занять з 

працівниками, які входять (не 

входять) до складу 

невоєнізованих формувань 

цивільного захисту (цивільної 

оборони) навчального закладу. 

травень Начальник 

цивільного  

захисту 

наказ 

9.  Підведення підсумків виконання 

плану заходів цивільного захисту 

протягом навчального року 

травень Начальник 

цивільного  

захисту 
 

10.  Уточнення списків особового 

складу формувань цивільної 

оборони на новий навчальний рік 

травень Начальник 

цивільного  

захисту 
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РОЗДІЛ ХI. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ЦДЮТ 

 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові- 

дальні 

Контроль за 

виконанням 

1. Підготовка та організація закладу до навчального року 

44.  Підготовка закладу до 

навчального року. Перевірка 

стану готовності кабінетів, сан. 

вузлів, холів; їх наявність 

санітарно-технічному стану; їх 

відповідність техніки безпеки, 

пожежної та електробезпеки 

серпень Директор, 

ЗД з АГЧ 

Інформація, 

нарада при 

директорі 

45.  Призначення відповідального 

за пожежну безпеку та 

встановлення протипожежного 

режиму у закладі 

Вересень Директор  наказ 

46.  Призначення відповідального 

за електрогосподарство ЦДЮТ. 

Профілактичний огляд 

електрообладнання і 

електромережі закладу 

Вересень, 

березень 

Директор, 

ЗД з АГЧ 

наказ 

47.  Перевірка паспортів 

навчальних кабінетів 

Вересень Директор 

 

 

48.  Видання керівникам гуртків 

обладнання, аудіо техніки, 

канцелярських  товарів, 

медикаментів та інших 

матеріальних цінностей 

Вересень ЗД з АГЧ  

49.  Перевірка обліку матеріальних 

цінностей, особистого майна 

працівників ЦДЮТ та 

складання договорів 

відповідного зберігання за 

необхідністю  

Вересень ЗД з АГЧ Договора 

50.  Інвентаризація матеріальних 

цінностей та основних засобів 

закладу 

Вересень-

жовтень 

ЗД з АГЧ  

51.  Підготовка до опалювального    

сезону 

жовтень ЗД з АГЧ  

52.  Перевірка пожежних кранів на 

дієздатність  

Жовтень, 

квітень 

ЗД з АГЧ  

53.  Підготовка комплексу заходів 

щодо підготовки закладу до 

Листопад ЗД з АГЧ наказ 
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зимових умов 

54.  Підготовка кабінетів, холів до 

роботи в зимовий період: 

утеплення віконних рам, дверей 

з виходом на вулицю 

Листопад ЗД з АГЧ  

55.  Контроль за станом снігу на 

даху будівлі ЦДЮТ. Контроль 

льоду  на пішохідних доріжках   

Грудень –  

лютий 

ЗД з АГЧ  

56.  Активізувати роботу щодо 

ефективного та економного 

споживання енергоносіїв та 

води, збереження наявних 

матеріальних цінностей 

Протягом 

року 

ЗД з АГЧ  

57.  Створення комісії на списання 

та придбання основних та 

малоцінних засобів ЦДЮТ 

 

Січень 

Директор,  

ЗД з АГЧ 

наказ 

58.  Генеральне прибирання 

кабінетів, холів ЦДЮТ 

Січень ЗД з АГЧ  

59.  Підготовлення заявок на миючи 

засоби, канцелярські товари, 

господарчі  товари, будівельні 

матеріали ,електротовари, 

медикаменти для закладу 

Січень, 

лютий 

ЗД з АГЧ  

60.  Підготовка інвентарю та 

прилеглої території ЦДЮТ до 

весняних робіт  

Березень ЗД з АГЧ  

61.  Придбання миючих засобів, 

канцелярські товари, 

господарчі  товари, будівельні 

матеріали, електротовари, 

медикаменти для закладу 

Квітень 

травень 

ЗД з АГЧ  

62.  Профілактичний огляд поливо 

проводу, його ремонт (за 

можливістю). Підготовка 

обладнання до поливу. 

Квітень 

 

ЗД з АГЧ  

63.  Розробка бюджетного запиту 

ЦДЮТ 

Червень - 

липень 

Директор,  

ЗД з АГЧ 

Бюджетний 

запит 

64.  Аналіз роботи зі зміцнення 

матеріальної бази та 

господарської діяльності за 

навчальний рік 

Червень 

 

ЗД з АГЧ Аналіз 

65.  Контроль за входженням 

ЦДЮТ у встановлений ліміт 

щодо оплати праці та роботою з 

Протягом 

року 

Директор  
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економії заробітної плати; 

використанням бюджетних та 

позабюджетних коштів 

66.  Проведення ремонтних робіт з 

необхідності кабінетів, холів, 

сходів, і т.п.   

Червень - 

серпень 

ЗД з АГЧ  

67.  Генеральне прибирання 

кабінетів, холів ЦДЮТ 

 

серпень ЗД з АГЧ  

68.  Списання малоцінного 

інвентарю  

Щоквартал

ьно до 10 

числа 

третього 

місяця 

ЗД з АГЧ  

69.  Списання оборотних матеріалів  

ЦДЮТ 

До 16 числа 

кожного 

місяця 

ЗД з АГЧ  

70.  Видання прибиральникам 

миючих засобів 

Щомісячно 

до 5 числа 

ЗД з АГЧ  

71.  Організація роботи щодо 

залучення позабюджетних 

коштів 

Постійно Директор   

72.  Залучення коштів зі спец. 

фонду ЦДЮТ за платні послуги 

з метою поповнення 

матеріальної бази ЦДЮТ 

Січень, 

Травень 

Директор, 

ЗД з АГЧ 

 

2. Поточні ремонти закладу 

73.  Заміна каналізаційної труби в 

санвузлах; № 3, 4  

Протягом 

року 

Директор, 

ЗД з АГЧ 

 

74.  Реконструкція водостічних 

зливів та прилеглих стін будівлі 

Протягом 

року 

Директор, 

ЗД з АГЧ, 

УО 

 

75.   Заміна лінолеуму в навчальних 

кабінетах №2-В, 3-А, 4-А та 

гардеробу  

Протягом 

року 

Директор,  

ЗД з АГЧ 

 

76.  Озеленення центрального 

входу ЦДЮТ 

березень-

жовтень  

Директор,       

ЗД з АГЧ 

 

3. Капітальні ремонти закладу 

77.  Заміна вікон ІІ поверху та 

галереї 

Протягом 

року 

Директор,       

ЗД з АГЧ 

 

78.  Заміна опалювальної системи 

кабінетів 1,2,17,18  

Протягом 

року 

Директор,       

ЗД з АГЧ 

 

79.  Ремонт дверних отворів 

евакуаційних виходів з вулиці 

Протягом 

року 

Директор,       

ЗД з АГЧ 
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РОЗДІЛ XIІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

 

№ 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

Зміст контролю Мета перевірки 

В
и

д
 

к
о

н
т
р

о
л

ю
 

Метод контролю Відповідальні 

Форма 

узагалі 

нення 

1.  

В
ер

ес
ен

ь 

Готовність закладу до  

нового навчального 

року 

Вивчити стан готовності 

навчальних кабінетів до 

нового навчального року, 

забезпеченість кадрами, 

програмами 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 Перевірка кабінетів Директор, 

заступник 

директора з 

АГЧ, НМР 

Інформація 

2.  Календарно-тематичне 

планування роботи 

гуртків 

Визначити відповідність 

календарно-тематичного 

планування роботи 

гуртків навчальним 

програмам 

Ф
р

о
н

та
л
ьн

и
й

 

Аналіз календарно-

тематичного 

планування 

Заступник 

директора з 

НМР 

Довідка 

3.  Співпраця з ЗНЗ та 

громадкістю міста 

Визначити стан 

організації співпраці 

ЦДЮТ з закладами 

освіти, установами та 

громадськими 

організаціями 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Перевірка та аналіз 

планів співпраці 

Заступник 

директора з 

НВР 

Інформація 
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4.  Рівень 

укомплектованості 

навчальних груп на 

початок навчального 

року та стан 

збереженості 

контингенту вихованців 

Визначити рівень 

укомплектованості 

навчальних груп 

відповідно до робочого 

навчального плану на 

початок навчального року 

та стан збереженості 

контингенту вихованців 

Ф
р

о
н

та
л
ьн

и
й

  

Аналіз 

документації: 

наявність заяв 

батьків про прийом 

дітей в гуртки, 

накази з руху 

вихованців, 

алфавітна книги  

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

5.  Наявність медичних 

довідок у вихованців 

закладу 

Перевірити наявність 

медичних довідок у 

вихованців 

хореографічних, військо-

патріотичних гуртків Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Перевірка 

наявності медичних 

довідок 

Завідувач 

відділу 

Інформація 

(оперативна 

нарада) 

6.  

Ж
о

в
те

н
ь 

Ведення журналів 

планування та обліку 

роботи гуртків 

Проаналізувати 

дотримання вимог щодо 

ведення журналів 

гурткової роботи В
и

п
ер

ед

ж
ал

ьн
и

й
 Аналіз стану 

ведення журналів 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

7.  Відвідування 

вихованцями занять 

гуртків 

Вивчити рівень 

наповнюваності груп 

вихованцями під час 

навчальних занять 

П
о

то
ч
н

и
й

 

Відвідування 

занять, відстеження 

кількості 

вихованців на 

заняттях, аналіз 

журналу обліку 

відвідування занять 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 
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8.  Якість проведення 

навчально-виховного 

процесу в гуртках 

фізкультурно-

спортивного напрямку 

Вивчення рівня 

проведення занять 

керівників гуртків 

фізкультурно-

спортивного напрямку 

П
о

то
ч
н

и
й

 Відвідування 

занять гуртків, 

перегляд 

документації 

керівників гуртків 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка,  

наказ 

9.  Рівень проведення 

організаційної частини 

начального заняття 

педагогами ЦДЮТ 

Вивчити рівень 

проведення 

організаційної частини 

навчального заняття 

педагогами ЦДЮТ 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Відвідування 

занять гуртків, 

співбесіди з 

педагогами, 

вихованцями 

Завідувач 

відділу 

методичного 

Інформація 

10.  Проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

Вивчити дотримання 

вимог керівниками 

гуртків щодо проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

П
о

то
ч
н

и
й

  

Перевірка журналів 

планування та 

обліку гурткової 

роботи, журналів 

реєстрації 

інструктажів, 

співбесіди з 

вихованцями, 

педагогами 

Директор, 

Інженер з ОП 

Довідка 

11.  

Л
и

ст
о
п

а

д
 

Стан ведення 

документації 

методичних об’єднань  

Вивчити рівень якості 

ведення документації МО 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Перевірка 

документації МО 

Заступник 

директора з 

НМР 

Довідка 
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12.  Якість проведення 

навчальних занять 

молодими педагогами 

Визначити рівень 

формування у молодих 

педагогів професійних 

умінь та навичок 

В
и

п
ер

ед
ж

ал
ьн

и
й

 Відвідування 

занять, співбесіди з 

педагогами та 

вихованцями, 

спостереження, 

вивчення 

документації 

керівника гуртка 

Заступник 

директора з 

НМР 

Інформація 

(оперативна 

нарада) 

13.  Організація змістовного 

дозвілля під час осінніх 

канікул 

Вивчити результативність 

організації змістовного 

дозвілля під час канікул 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Аналіз плану 

роботи під час 

канікул, записи у 

журналах гурткової 

роботи, співбесіди з 

педагогами та 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

14.  Рівень проведення 

основної частини 

начального заняття 

педагогами ЦДЮТ 

Вивчити рівень 

проведення основної 

частини навчального 

заняття педагогами 

ЦДЮТ Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Відвідування 

занять гуртків, 

співбесіди з 

педагогами, 

вихованцями 

Завідувач 

відділу 

методичного 

Інформація 

15.  

Л
и

ст
о
п

ад
 -

 

гр
у
д

ен
ь 

Якість навчально-

виховного процесу в 

гуртках художньо – 

естетичного напрямку 

Вивчення рівня 

проведення занять 

керівників гуртків 

художньо –естетичного 

напрямку 

П
о

то
ч
н

и
й

 Відвідування 

занять гуртків, 

перегляд 

документації 

керівників гуртків 

Заступник 

директора з 

НМР 

Довідка, 

Наказ 
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16.  
Г

р
у
д

ен
ь 

Ведення журналів 

планування та обліку 

роботи гуртків 

Визначення якості 

ведення журналів 

гурткової роботи та 

дотримання єдиних вимог П
о

то
ч
н

и
й

 Перевірка журналів 

планування та 

обліку гурткової 

роботи 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ  

17.  Стан дитячого 

травматизму під час 

НВП, виробничого та 

невиробничого 

травматизму серед 

працівників закладу та 

його причин 

Проаналізувати стан 

травмування, визначити 

рівень роботи з 

профілактики дитячого 

травматизму під час НВП 

Ф
р

о
н

та
л
ьн

и
й

 Перевірка стану 

ведення журналів 

реєстрації 

інструктажів, 

співбесіди 

Інженер з ОП Довідка  

18.  Відвідування 

вихованцями занять 

гуртків 

Вивчити рівень 

наповнюваності груп 

вихованцями під час 

навчальних занять 

П
о

то
ч
н

и
й

 

Відвідування 

занять, відстеження 

кількості 

вихованців на 

заняттях, аналіз 

журналу обліку 

відвідування занять 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

19.  Рівень проведення 

заключної частини 

начального заняття 

педагогами ЦДЮТ 

Вивчити рівень 

проведення заключної 

частини навчального 

заняття педагогами 

ЦДЮТ Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Відвідування 

занять гуртків, 

співбесіди з 

педагогами, 

вихованцями 

Завідувач 

відділу 

методичного 

Інформація 
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20.  Виконання навчальних 

програм 

Визначення стану 

фактично вичитаного 

обсягу навчального 

матеріалу для надання 

методичної допомоги 

щодо своєчасного та 

якісного виконання 

навчальних програм 

ф
р
о
н

та
л
ьн

и
й

 

Перевірка журналів 

планування та 

обліку роботи 

гуртків та 

календарно-

тематичних планів 

Заступник 

директора з 

НМР 

Наказ 

21.  Ефективність роботи 

гуртків за І півріччя 

2015/2016 н.р. 

Вивчити результативність 

роботи гуртків за І 

півріччя, проаналізувати 

результати участі у 

заходах 

П
о

то
ч
н

и
й

 

Перевірка наказів, 

підсумкових 

наказів, банку 

даних участі 

вихованців у 

заходах ЦДЮТ, 

співбесіди з зав. 

відділів, 

педагогами 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

22.  Ведення обліку участі 

вихованців у масових 

заходах  

Вивчити якість обліку 

вихованців у масових 

заходах ЦДЮТ 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Перевірка банку 

даних, 

документації 

Директор, 

заступник 

директора з 

НВР 

Інформація 
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23.  Проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

Вивчити дотримання 

вимог керівниками 

гуртків щодо проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

П
о

то
ч
н

и
й

  

Перевірка журналів 

планування та 

обліку гурткової 

роботи, журналів 

реєстрації 

інструктажів, 

співбесіди з 

вихованцями, 

педагогами 

Директор, 

Інженер з ОП 

Довідка 

24.  

С
іч

ен
ь 

Рівень 

укомплектованості груп 

гуртків, стан 

збереження 

контингенту вихованців 

Відстеження плинності 

вихованців, виявлення 

причин плинності 

Ф
р

о
н

та
л
ьн

и
й

 

Перевірка 

алфавітної книги, 

наказів щодо руху 

вихованців, 

відвідування 

занять, бесіди з 

педагогами, 

вихованцями  

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

25.  Організація змістовного 

дозвілля під час 

зимових канікул 

Вивчити результативність 

організації змістовного 

дозвілля під час канікул 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Аналіз плану 

роботи під час 

канікул, записи у 

журналах гурткової 

роботи, співбесіди з 

педагогами та 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 
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26.  Реалізація річного 

плану роботи ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р. за І 

півріччя 

Визначити рівень 

реалізації річного плану 

роботи ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р. 

Ф
р

о
н

та
л
ьн

и
й

 Аналіз виконання 

річного плавну 

роботи 

Директор Наказ 

27.  Виконання ст.. 6,8,10 

Закону України «Про 

охорону дитинства» 

адміністрацією та 

колективом закладу 

Вивчення ефективності 

роботи колективу по 

забезпеченню охорони 

дитинства 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Вивчення 

документації, 

спостереження, 

співбесіди з 

педагогами, 

вихованцями 

Директор Довідка 

28.  

Л
ю

ти
й

  

Проведення 

організаційно-масових 

заходів в ЦДЮТ 

Вивчити якість 

проведення 

організаційно-масових 

заходів в ЦДЮТ 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Відвідування 

організаційно-

масових заходів, 

аналіз 

документації, 

співбесіди з 

вихованцями, 

педагогами, 

батьками 

Директор, 

завідувач 

ОМВ 

Довідка 

29.  Стан реалізації Закону 

України «Про засади 

державної мовної 

політики» 

Вивчити стан роботи 

педагогічного колективу з 

виконання завдань та 

дотримання принципів 

державної мовної 

політики 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Відвідування 

занять, співбесіди з 

педагогами, 

учнями, перегляд 

документації 

керівника гуртка 

Директор, 

заступник 

директора з 

НМР 

Довідка 
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30.  Відвідування 

вихованцями занять 

гуртків 

Вивчити рівень 

наповнюваності груп 

вихованцями під час 

навчальних занять 

П
о

то
ч
н

и
й

 

Відвідування 

занять, відстеження 

кількості 

вихованців на 

заняттях, аналіз 

журналу обліку 

відвідування занять 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

31.  Стан впровадження в 

НВП сучасних ІКТ 

навчання 

Вдосконалити форми 

навчально-виховного 

процесу 

Т
ем

ат
и

ч

н
и

й
 

Відвідування 

занять, співбесіди з 

вихованцями, 

педагогами 

Заступник 

директора з 

НМР 

Довідка 

32.  

Б
ер

ез
ен

ь 

Рівень проведення 

навчальних занять 

молодими педагогами 

Визначити рівень 

формування у молодих 

педагогів професійних 

умінь та навичок 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Відвідування 

занять молодих 

педагогів, 

перевірка ділової 

документації 

керівника гуртка, 

співбесіди, аналіз 

рівня проведених 

занять 

Заступник 

директора з 

НМР 

Довідка 

33.  Соціально-

психологічний клімат в 

колективі ЦДЮТ 

Вивчити психологічний 

клімат в колективі ЦДЮТ 
Т

ем
ат

и

ч
н

и
й

 Анкетування 

працівників 

ЦДЮТ, співбесіди 

Пр. психолог Довідка 

34.  Атестація педагогічних 

працівників  у 

2015/2016 н.р 

Вивчити рівень 

проведеної роботи щодо 

атестації педагогічних 

працівників в ЦДЮТ П
ід

су
м

к

о
в
и

й
 Аналіз 

документація, 

співбесіди 

Заступник 

директора з 

НМР 

Наказ 
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35.  Проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

Вивчити дотримання 

вимог керівниками 

гуртків щодо проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

П
о

то
ч
н

и
й

  

Перевірка журналів 

планування та 

обліку гурткової 

роботи, журналів 

реєстрації 

інструктажів, 

співбесіди з 

вихованцями, 

педагогами 

Директор, 

Інженер з ОП 

Довідка 

36.  

К
в
іт

ен
ь 

Організація змістовного 

дозвілля під час 

весняних канікул 

Вивчити результативність 

організації змістовного 

дозвілля під час канікул 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Аналіз плану 

роботи під час 

канікул, записи у 

журналах гурткової 

роботи, співбесіди з 

педагогами та 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

37.  Робота педагогічного 

колективу з батьками 

вихованців 

Вивчення стану взаємодії 

з батьками вихованців 

для надання психолого-

педагогічних 

рекомендацій по 

покращенню даного 

напрямку роботи 
У

за
га

л
ьн

ю
ю

ч
и

й
 

Перегляд 

документації, 

співбесіди з 

педагогами, 

вихованцями та 

батьками, 

анкетування 

батьків по 

виявленню рівня 

задоволеності 

діяльністю ЦДЮТ 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 
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38.  Відвідування 

вихованцями занять 

гуртків 

Вивчити рівень 

наповнюваності груп 

вихованцями під час 

навчальних занять 

П
о

то
ч
н

и
й

 

Відвідування 

занять, відстеження 

кількості 

вихованців на 

заняттях, аналіз 

журналу обліку 

відвідування занять 

вихованцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

39.  

Т
р

ав
ен

ь 

Стан ведення журналів 

планування та обліку 

гурткової роботи 

Проаналізувати 

дотримання єдиних вимог 

щодо ведення журналів 

гурткової роботи П
ід

су
м

к

о
в
и

й
 Перегляд журналів 

гурткової роботи 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

40.  Стан роботи з охорони 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки та 

профілактики дитячого 

травматизму 

Визначити рівень роботи 

з охорони 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

профілактики дитячого 

травматизму під час НВП 

У
за

га
л
ьн

ю
ю

ч
и

й
 

Перевірка стану 

ведення журналів 

реєстрації 

інструктажів з 

охорони 

життєдіяльності, 

журналів гурткової 

роботи, співбесіди з 

вихованцями 

гуртків 

Директор Довідка 

41.  Стан навчально-

виховної роботи в 

закладі за 2015/2016 

н.р. 

Проаналізувати 

навчально-виховну 

роботу в закладі 

У
за

га
л
ьн

ю

ю
ч

и
й

 

Аналіз стану 

навчально-виховної 

роботи за 

2105/2016 н.р. 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 
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42.  Ефективність 

методичної супроводу 

НВП в закладі за 

2015/2016 н.р. 

Вивчення рівня якості 

методичного супроводу 

навчально-виховного 

процесу 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

Вивчення 

документації 

методичного 

відділу, бесіди з 

педагогами, аналіз 

проведених 

семінарів, 

практикумів 

Заступник 

директора з 

НМР 

Наказ 

43.  Стан виконання 

навчальних програм 

Визначити рівень 

виконання навчальних 

програм (фактичне 

відпрацювання годин) та 

стан ведення ділової 

документації керівника 

гуртка 

Ф
р

о
н

та
л
ьн

и
й

 Перевірка журналів 

планування та 

обліку гурткової 

роботи 

Заступник 

директора з 

НМР 

Наказ 

44.  Реалізація інтересів 

вихованців, їх творчого 

розвитку 

Визначити рівень 

задоволеності вихованців 

відносно відвідування 

Центру, аналіз реалізації 

їх інтересів 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 

Анкетування 

вихованців, аналіз 

анкетування, 

співбесіди з 

вихованцями, 

батьками, 

педагогами 

Директор, пр.. 

психолог 

Довідка 
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45.  Аналіз стану дитячого 

травматизму під час 

НВП, виробничого та 

невиробничого 

травматизму серед 

працівників закладу та 

його причин 

Проаналізувати стан 

травмування, визначити 

рівень роботи з 

профілактики дитячого 

травматизму під час НВП 

за навчальний рік 

У
за

га
л
ьн

ю
ю

ч
и

й
 Перевірка стану 

ведення журналів 

реєстрації 

інструктажів, 

співбесіди 

Інженер з ОП Довідка  

46.  Реалізація річного 

плану роботи ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р. 

Визначити рівень 

реалізації річного плану 

роботи ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р., 

проаналізувати 

досягнення цілей та 

заведень 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 Аналіз виконання 

річного плавну 

роботи 

Директор Наказ 

47.  Самоосвітня діяльність 

керівників гуртків 

Вивчення стану 

самоосвітньої діяльності 

керівників гуртків 

Т
ем

ат
и

ч
н

и
й

 Відвідування 

занять, співбесіди, 

аналіз ведення 

документації із 

самоосвітньої 

діяльності 

Завідувач 

відділу 

методичного 

Довідка  

48.  

Ч
ер

в
ен

ь 

Реалізація І етапу 

роботи над ЄМТ 

ЦДЮТ 

Визначити стан реалізації 

І етапу роботи 

педагогічних працівників 

над ЄМТ 
У

за
га

л
ьн

ю
ю

ч

и
й

 

Перевірка 

документації, 

наказів, аналіз 

виконання 

запланованих 

заходів 

Заступник 

директора з 

НМР 

Наказ 
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49.  Реалізація І етапу 

програми розвитку 

ЦДЮТ  

Визначити стан реалізації 

І етапу роботи над 

програмою розвитку 

ЦДЮТ 

У
за

га
л
ьн

ю
ю

ч

и
й

 

Перевірка 

документації, 

наказів, аналіз 

виконання 

запланованих 

заходів 

Директор Наказ 

50.  Ефективність роботи 

гуртків у 2015/2016 н.р. 

Вивчити результативність 

роботи гуртків протягом 

навчального року, 

проаналізувати 

результати участі у 

заходах 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

Перевірка наказів, 

підсумкових 

наказів, банку 

даних участі 

вихованців у 

заходах ЦДЮТ, 

співбесіди з зав. 

відділів, 

педагогами 

Заступник 

директора з 

НВР 

Наказ 

51.  Участь педагогічних 

працівників у 

конкурсах педагогічної 

майстерності 

Вивчити результативність 

участі педагогічних 

працівників ЦДЮТ у 

конкурсах педагогічної 

майстерності протягом 

навчального року П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 Аналіз 

результативності 

участі педагогів у 

конкурсах 

Заступник 

директора з 

НМР 

Довідка 
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52.  Стан обліку вихованців 

ЦДЮТ  

Вивчити стан 

збереженості вихованців 

ЦДЮТ, відсоток 

плинності та її причини 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

Аналіз 

документації: 

наявність заяв 

батьків про прийом 

дітей в гуртки, 

накази з руху 

вихованців, 

алфавітна книги  

Заступник 

директора з 

НВР 

Довідка 

53.  Проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

Вивчити дотримання 

вимог керівниками 

гуртків щодо проведення 

інструктажів з 

вихованцями під 

особистий підпис 

У
за

га
л
ьн

ю
ю

ч
и

й
 

Перевірка журналів 

планування та 

обліку гурткової 

роботи, журналів 

реєстрації 

інструктажів, 

співбесіди з 

вихованцями, 

педагогами 

Директор, 

Інженер з ОП 

Довідка 
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Додаток 1 

 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  

на 2015/2016 н.р. 

 

№п/п Тематика 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

1. Про підсумки роботи ЦДЮТ 

щодо надання освітніх послуг та 

завдання на 2015/2016 навчальний 

рік 

Серпень Директор, 

заступники 

директора 

2. Реалізація діяльнісного підходу в 

навчально-виховному процесі як 

умова розвитку творчої 

особистості вихованців  

Листопад Директор, 

заступник 

директора з НМР, 

НВР 

3. Патріотичне виховання як 

важлива складова організації НВП 

в позашкільному навчальному 

закладі 

Лютий 

 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

 

4. Підсумки роботи педагогічного 

колективу ЦДЮТ за 2015/2016 

н.р. та завдання на новий 

навчальний рік 

Травень 

 

Директор, 

заступники 

директора 
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Додаток 2 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦДЮТ 

на 2015/2016 н.р. 

 

№ з/п Тематика засідання 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. 1. Аналіз роботи науково-методичної 

ради за 2014/2015 н.р. Завдання 

методичної ради на новий 

навчальний рік. 

Вересень  

 

Голова науково-

методичної ради 

2. Про організацію науково-

методичної роботи на 2015/2016 н.р. 

Заступник 

директора з НМР  

3. Обговорення та затвердження плану 

методичної ради та методичних 

об’єднань за напрямками на 

2015/2016 н.р 

Голова науково-

методичної ради 

4. Програмно-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

ЗДзНМР 

5. Погодження планів самоосвітньої 

діяльності педагогів на 2015/2016 

н.р 

Голова науково-

методичної ради 

6.  Про організацію роботи над І 

етапом ЄНМТ 

ЗДзНМР 

ІІ. 1. Визначення змісту, форм і методів 

підвищення професійної 

майстерності педагогів та її вплив 

на результати навчально-виховного 

процесу  

Жовтень 

 

Голова науково-

методичної ради 

2 Обговорення питань до педагогічної 

ради  

3. Курсова перепідготовка 

педагогічних працівників протягом 

навчального року 

ЗДзНМР 

4. Визначення рівня готовності 

молодих спеціалістів до 

педагогічної діяльності 

5. Система роботи керівників гуртків в 

міжатестаційний період 

6. Обговорення форм проведення 

випускних іспитів 

ЗДзНВР 

ІІІ. 1. Форми та методи роботи з 

обдарованими дітьми 

Січень Практичний 

психолог 

2. Визначення рівня професійної Горбенко С.І. 
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підготовки педагогів до навчально-

виховного процесу 

 

 

3. Обговорення питань до тематичної 

педагогічної ради 

ЗДзНВР 

ІV. 1. Використання передового 

педагогічного досвіду та сучасних 

педагогічних технологій в 

навчально-виховному процесі 

Березень 

 

Завідувачі 

відділами 

2. Обговорення навчальних програм 

гуртків ЦДЮТ 

Методисти 

відділів 

3. Затвердження білетів 

кваліфікаційних іспитів 

ЗДзНВР 

V. 1. Ефективність внутрішньої 

методичної роботи методичних 

об’єднань на напрямками діяльності 

Травень 

 

Методисти  

відділів 

2. Підведення підсумків І етапу роботи 

над проблемною темою 

Голова метод 

ради 

3. Аналіз науково-методичної роботи 

за 2015/2016 н.р. закладу 

4. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників 

VІ. 1.  Про підсумки роботи над І етапом 

ЄНМТ 

Червень ЗДзНМР 

2.  Про підсумки роботи школи 

молодого педагога 

Завідувач відділу 

методичного 

3. Про підсумки роботи опорного 

навчального закладу 

ЗДзНМР,ЗДзНВР 

4. Про результати участі в реалізації 

державних, регіональних програм 

ЗДзНВР 

5.  Про результати реалізації 

самоосвітньої діяльності 

педагогічних правників ЦДЮТ 

Завідувач відділу 

методичного 

6. Про планування методичної роботи 

на наступний навчальний рік 

ЗДзНМР 
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Додаток 3 

 

ПЛАН НАРАД ПРИ ДИРЕКТОРІ 

 

Дата Порядок денний Доповідач 

Вересень  Готовність закладу до нового навчального 

року 

Директор 

Календарно-тематичне планування роботи 

гуртків 

ЗДзНМР 

Співпраця з ЗНЗ та громадськості міста ЗДзНВР 

Рівень укомплектування навчальних груп 

на початок навчального року та стан 

збереженості контингенту вихованців 

ЗДзНВР 

Жовтень Ведення журналів планування та обліку 

роботи гуртків 

ЗДзНВР 

Відвідування вихованцями занять гуртків ЗДзНВР 

Рівень проведення організаційної частини 

начального заняття педагогами ЦДЮТ 

Зав. відділу 

методичного 

Стан проведення інструктажів керівниками 

гуртків з вихованцями під особистий 

підпис 

Директор, інженер з 

ОП 

Листопад Якість проведення навчально-виховного 

процесу в гуртках фізкультурно-

спортивного напрямку 

ЗДзНВР 

Стен ведення документації методичних 

об’єднань  

ЗДзНМР 

Організація змістовного дозвілля під час 

канікул 

ЗДзНВР 

 

Рівень проведення основної частини 

начального заняття педагогами ЦДЮТ 

Зав. відділу 

методичного 

Грудень Якість навчально-виховного процесу в 

гуртках художньо-естетичного напрямку 

ЗДзНВР 

Ведення журналів планування та обліку 

роботи 

ЗДзНВР 

Стан дитячого травматизму під час НВП, 

виробничого та невиробничого 

травматизму серед працівників закладу та 

його причин 

Інженер з ОП 

Відвідування вихованцями занять гуртків ЗДзНВР 

Рівень проведення заключної частини 

начального заняття педагогами ЦДЮТ 

Зав. відділу 

методичного 

Ведення обліку участі вихованців у 

масових заходах 

Директор, ЗДзНВР 

Виконання навчальних програм ЗДзНМР 
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Стан проведення інструктажів керівниками 

гуртків з вихованцями під особистий 

підпис 

Директор, інженер з 

ОП 

Січень Ефективність роботи гуртків за І півріччя 

2015/2016 н.р. 

 

ЗДзНВР 

Рівень укомплектованості груп гуртків, 

стан збереження контингенту вихованців 

ЗДзНВР 

Організація змістовного дозвілля під час 

зимових канікул 

ЗДзНВР 

Реалізація річного плану роботи ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р. за І півріччя 

Директор 

Виконання ст.. 6,8,10 Закону України «Про 

охорону дитинства» адміністрацією та 

колективом закладу 

Директор 

Лютий Проведення організаційно-масових заходів 

в ЦДЮТ 

Директор 

Стан реалізації Закону України «Про 

засади державної мовної політики» 

Директор, ЗДзНМР 

Відвідування вихованцями занять гуртків ЗДзНВР 

Стан впровадження в НВП сучасних ІКТ 

навчання 

ЗДзНМР 

Березень Рівень проведення навчальних занять 

молодими педагогами 

ЗДзНМР 

Соціально-психологічний клімат в 

колективі ЦДЮТ 

Директор, 

пр.психолог 

Атестація педагогічних працівників  у 

2015/2016 н.р 

ЗДдзНМР 

Стан проведення інструктажів керівниками 

гуртків з вихованцями під особистий 

підпис 

Директор, інженер з 

ОП 

Квітень Організація змістовного дозвілля під час 

весняних канікул 

ЗДзНВР 

Робота педагогічного колективу з батьками 

вихованців 

ЗДзНВР 

Відвідування вихованцями занять гуртків ЗДзНВР 

Травень Стан ведення журналів планування та 

обліку гурткової роботи 

ЗДзНВР 

Стан навчально-виховної роботи в закладі 

за 2015/2016 н.р. 

ЗДзНВР 

Ефективність методичної супроводу НВП в 

закладі за 2015/2016 н.р. 

ЗДзНМР 

Стан виконання навчальних програм ЗДзНМР 

Реалізація інтересів вихованців, їх творчого Директор, 
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розвитку пр.психолог 

Аналіз стану дитячого травматизму під час 

НВП, виробничого та невиробничого 

травматизму серед працівників закладу та 

його причин 

Інженер з ОП 

Реалізація річного плану роботи ЦДЮТ на 

2015/2016 н.р. 

Директор 

Самоосвітня діяльність керівників гуртків Завідувач відділу 

методичного 

Червень Реалізація І етапу роботи над ЄМТ ЦДЮТ ЗДзНМР 

Реалізація І етапу програми розвитку 

ЦДЮТ  

Директор 

Ефективність роботи гуртків у 2015/2016 

н.р. 

ЗДзНВР 

Участь педагогічних працівників у 

конкурсах педагогічної майстерності 

ЗДзНМР 

Стан роботи з охорони життєдіяльності, 

пожежної безпеки та профілактики 

дитячого травматизму 

Директор 

Стан проведення інструктажів керівниками 

гуртків з вихованцями під особистий 

підпис 

Директор, інженер з 

ОП 
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Додаток 4 

 

ПЛАН НАРАД ПРИ ЗАСТУПНИКУ ДИРЕКТОРА З НВР 

 

Місяць  Питання, що обговорюються 

Серпень Єдині вимоги до ведення ділової документації керівника гуртка 

Про організацію навчально-виховного процесу ЦДЮТ у 

2015/2016 н.р. 

Організація роботи з батьками вихованців ЦДЮТ 

Складання планів виховної роботи керівників гуртків 

Вересень Попередній план участі вихованців ЦДЮТ у конкурсах, 

фестивалях та заходах різних рівнів 

Розклад занять гурткової роботи на І півріччя 

Проведення Тижня відчинених дверей ЦДЮТ 

Про посилення контролю щодо попередження випадків дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму  

Про впровадження заходів щодо реалізації концепції 

національно-патріотичного виховання 

Жовтень Відвідування вихованцями занять гуртків 

Організація роботи з вихованцями під час канікул 

Проведення бесід та інструктажів для вихованців з охорони 

життєдіяльності в канікулярний час.  

Про організацію та проведення традиційного свята «Веселий 

ярмарок» (Тиждень національно-патріотичного виховання «Ми - 

українці») 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Листопад Про проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

Про проведення акції «16 днів проти насильства» 

Про проведення тижня права в ЦДЮТ 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Грудень Організація роботи з вихованцями в канікулярний період. 

Проведення бесід та інструктажів для вихованців з охорони 

життєдіяльності в канікулярний час.  

Про організацію та проведення новорічних заходів 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Січень Розклад занять гурткової роботи на друге півріччя навчального 

року. 

Про проведення моніторингу рівня вихованості 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Лютий Про проведення місячника профорієнтації 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Березень Про проведення творчих звітів гуртків 

Формування попередньої мережі гуртків. 

Про проведення місячника до Всесвітнього дня боротьби з 
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туберкульозом 

Організація роботи з вихованцями під час канікул 

Проведення бесід та інструктажів для вихованців з охорони 

життєдіяльності в канікулярний час.  

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Квітень Про проведення заходів  до Дня пам’яті  трагедії на 

Чорнобильській АЕС. 

Про організоване закінчення 2015/2016 н.р. 

Про організацію та проведення традиційної конкурсно-

розважальної програми «Міс Весняночка» 

Про організацію та проведення святкових заходів до річниці 

Перемоги у ІІ світовій війні 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 

Травень Організація роботи в канікулярний період. 

Проведення бесід та інструктажів для вихованців з охорони 

життєдіяльності в канікулярний час. 

Про участь в організації змістовного дозвілля в пришкільних 

таборах 

Про організацію та проведення традиційного свята «У колі 

родини» 

Про заходи до міжнародного дня дитини 

Про участь у конкурсах вихованців ЦДЮТ протягом місяця 
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Додаток 5 

 

ПЛАН НАРАД ПРИ ЗАСТУПНИКУ ДИРЕКТОРА З НМР 
 

Місяць Питання, що обговорюються 

Вересень Єдині вимоги до ведення ділової документації керівника гуртка 

щодо календарно-тематичного планування роботи гуртків. 

Про участь у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних 

розробок із дослідницько-експериментального напряму 

позашкільної освіти. 

Про проведення семінару-практикуму для педагогів ЦДЮТ щодо 

вдосконалення навичок володіння ІКТ 

Жовтень Організація співпраці з вищими навчальними закладами. 

Підготовка матеріалів щодо присвоєння колективам звання 

«Народний колектив», «Зразковий колектив». 

Організація участі педагогів в конкурсах педагогічної 

майстерності різних рівнів 

Ознайомлення з наказом «Про затвердження плану роботи над І 

етапом ЄНМТ» 

Листопад Самоосвітня діяльність педагогів. 

Про участь в обласному конкурсі «Освіта Запорізького краю» 

Теоретичне обґрунтування проблемної теми ЦДЮТ 

Про методичні рекомендації щодо вдосконалення НВП  

Про участь у Всеукраїнському  конкурсі  майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016». 

Грудень 

 

 

 

Виконання навчальних програм. 

Складання календарно-тематичних планів роботи гуртків на друге 

півріччя 2015-2016 н.р. 

Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес 

Про організацію та проведення майстер-класів 

Січень Календарне планування на ІІ півріччя 2015-2016 н.р. 

Методичні рекомендації з оформлення портфоліо керівника 

гуртка. 

Лютий Стан реалізації Закону України «Про засади державної мовної 

політики». 

Підсумки проведення тижнів педагогічної майстерності  

Березень Про проведення творчих звітів гуртків. 

Про проведення відкритих занять молодих педагогів.  

Участь в конкурсах, акціях.  

Про підготовку навчальних програм на наступний навчальний рік 
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Квітень Підготовка публікацій методичних розробок педагогів у фахових 

виданнях 

Організація тижня молодого педагога 

Ознайомлення з результатами дослідження професійних та 

особистісних якостей молодих педагогів  

Травень Виконання навчальних програм та якість ведення ділової 

документації. 

Узагальнення роботи щодо реалізації самоосвітньої діяльності. 

Підведення підсумків проведення творчих звітів керівників 

гуртків за навчальний рік 
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                                                                                            Додаток 6  

         

ПЛАН РОБОТИ «ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»  

 

№ Тема заняття Термін Відповідальний 

І - й рік навчання 

1. «Методика і особливості тематичного 

планування» 

Інтерактивне заняття «Особистість 

педагога, професійні  риси  у  структурі 

особистості». 

серпень 

2015  р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ  

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

 

2. «Постановка мети заняття (виховної, 

навчальної, розвивальної), вибір 

змісту, методів навчання, форми 

організації діяльності вихованців». 

Пам`ятка  педагогу – початківцю «Як 

скласти  план – конспект заняття» 

Консультація «Вивчення сімей 

вихованців» 

вересень 

2015  р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С,І, 

 

практичний психолог 

Єрміна М.Е.  

3. «Активізація пізнавальної діяльності 

дітей» 

Рекомендації молодим педагогам  

«Виховання успіхом»  

Розбір педагогічних ситуацій «Різний 

погляд» 

січень 

2016 р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 

ІІ - й рік навчання 

1. «Форми навчання. Форми і методи 

проведення занять» 

 

Міні – тренінг  для педагогів « Розвиток 

рефлексії та емпатійних  здібностей» 

жовтень 

2015  р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 

 

2. «Впровадження в заняття інноваційних 

сучасних технологій» 

Розбір педагогічних ситуацій «Різний 

погляд» 

листопад  

2015 р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 

3. «Розвиток емоційної сфери вихованців в 

ході навчального заняття» 

Консультація «Індивідуальна робота з 

батьками дітей соціально-незахищеної  

категорії» 

лютий 

2016 р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 
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ІІІ- й рік навчання 

1. «Методика підготовки та проведення 

відкритих занять». 

Міні-тренінг «Психічне  здоров`я  

педагога» 

грудень 

2015 р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 

2. «Моделювання занять з аналізом 

педагогічних ситуацій» 

 

Розбір педагогічних ситуацій «Різний 

погляд» 

березень 

2016 р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 

3. "Методика підготовки та проведення 

підсумкових занять".  

Консультація 

"Проведення підсумкового звіту 

навчально-виховної роботи і якісних 

знань, вмінь та навичок вихованців перед 

батьками". 

Інтерактивне заняття «Сучасний педагог» 

квітень 

2016 р. 

Завідувач відділу 

методичного ЦДЮТ 

Горбенко С.І. 

практичний психолог 

Єрміна М.Е. 
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Додаток 7 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  

З ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Рік 
Художньо-

естетичний 
Гуманітарний 

Військово-

патріотичний 

Соціально-

реабілітаційний 

Науково-

технічний 

Фізкультурно-

спортивний 

2014/2015   +  +  

2015/2016 +     + 

2016/2017  +  +   

2017/2018   +  +  

2018/2019 +     + 
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Додаток 8 

 

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЦДЮТ  

НА 2015- 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
Організація бібліотечного фонду та ДБА (довідково-бібліографічного апарату) 

 

Вивчення складу фонду та аналіз його відповідності  

інформаційним потребам користувачів 
№ Назва заходу та технологій Термін 

виконання 

Виконавець Хід 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Складання статистичного аналізу руху бібліотечного 

фонду 

1р/півр. Завідуючий 

бібліотеки 
Семеренко С.І. 

 

2 Аналіз поточних надходжень до бібліотечного 

фонду 

В міру 

надходження 

Семеренко С.І.  

3 Аналіз книжкового фонду галузевого розділу  

74.200.58 «Позанавчальна (позакласна та 

позашкільна) виховна робота» 

Протягом року Семеренко С.І.  

4 Аналіз фонду періодичних видань, що надійшли до 

бібліотеки за 2015 р. 

Лютий 2016 р. Семеренко С.І.  

6 Аналіз читацьких формулярів 1р/півр Семеренко С.І.  

 

Комплектування фонду, в тому числі періодичними виданнями, е-виданнями згідно з 

програмами ПНЗ та вимогами на сучасному етапі розвитку позашкільної освіти 

1 Вивчення каталогів видавництв з метою відбору 

видань для комплектування бібліотечного фонду 

2 р/рік Семеренко С.І.  

2 Відвідування шкільних, міських бібліотек, 

бібліотеки НМЦ з метою ознайомлення з поточним 

комплектуванням їх фондів 

Протягом року Семеренко С.І.  

4 Ознайомлення з програмами ПНЗ, з планами роботи 

на навчальний рік керівників гуртків, зав.відділами, 

методичної та психологічної служби, завуча з ВР 

Серпень, 

2015 р. 

Семеренко С.І.  

5 Проведення акції «Подаруй потрібну бібліотеці 

книгу або журнал»  

1р/рік. Семеренко С.І.  

6 Передплата на 2016 р. Жовтень, 

2015 р., 

травень, 

2016 р. 

Семеренко С.І.  

7 Комплектування електронними версіями видань Протягом року Семеренко С.І.  

 

Облік бібліотечного фонду 

1 Прийняття творів друку та документів на 

нетрадиційних носіях за супровідними документами 

В міру 

надходження 

Семеренко С.І.  

2 Ведення облікових документів про рух бібліотечного 

фонду 

Систематично Семеренко С.І.  

3 Звіти про рух книжкового фонду 1р/півр. Семеренко С.І.  

4 Технічна обробка видань поточного комплектування В міру 

надходження 

Семеренко С.І.  
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5 Реєстрація, облік періодичних видань В міру 

надходження 

Семеренко С.І.  

6 Підготовка бібліотечного фонду до вибіркової 

інвентаризації 

Вересень-

жовтень 2015р 

Семеренко С.І.  

 

Організація бібліотечного фонду 

1 Розстановка книг: тематична та згідно таблиць ББК з 

урахуванням типу бібліотеки 

Протягом року Семеренко С.І.  

3 Робота щодо поліпшення умов користування 

бібліотечним фондом відкритого доступу  

Протягом року Семеренко С.І.  

4 Вилучення з фондів:  

 застарілих видань; 

 загублених читачами книг; 

 з інших причин 

(складання актів, вивіз макулатури, здача актів до 

бухгалтері вилучення каталожних карток із 

каталогів, робота із сумарною та інвентарними 

книгами) 

За потребою Семеренко С.І.  

 

Організація та ведення ДБА (довідково-бібліографічного апарату) 

1 Виділити довідково-бібліографічний фонд: каталоги, 

картотеки, ДІФ, ФНБВ 

Серпень, 

2015р. 

Семеренко С.І.  

2 Поточне редагування СКС (систематичної картотеки 

статей) 

Протягом року Семеренко С.І.  

4 Робота з каталогами (алфавітним, систематичним та 

електронним): вливання карток на нові надходження 

Протягом року Семеренко С.І.  

5 Редагування зведеної картотеки періодичних видань 

за період 2011-2015 рр. 

Протягом року Семеренко С.І.  

6 Ведення фонду виконаних довідок (ФНБВ) В міру 

надходження 

Семеренко С.І.  

7 Ведення банку інформаційних даних «Бібліотека 

педагога позашкільної освіти» 

Протягом року Семеренко С.І.  

8 Створення нових та поповнення існуючих 

тематичних папок 

Протягом року Семеренко С.І.  

 

Збереження книжкового фонду та зміцнення матеріально-технічної бази 

1 Дотримання санітарно-гігієнічних норм зберігання 

друкованих видань, електронних видань 

Протягом року Семеренко С.І.  

2 Поточний ремонт книг Протягом року Семеренко С.І.  

3 Ліквідація читацької заборгованості Протягом року Семеренко С.І.  

4 Заходи щодо виховання бережливого ставлення до 

книги 

Протягом року Семеренко С.І.  

5 Естетичне оформлення бібліотеки Протягом року Семеренко С.І.  

6 Придбання бібліотечної техніки Протягом року Адміністрація 

 
 

7 Санітарні дні Останній 

робочий день 

місяця  

Семеренко С.І.  

9 Придбання копіювальної офісної техніки Протягом року Адміністрація 

 
 

10 Придбання електронних ресурсів: DVD-дисків для 

запису, USB-флеш-накопичувача 

Протягом року Адміністрація 

 
 

11 Придбання LED-телевізора (діагональ 47 ) Протягом року Адміністрація 

 
 

12 Підключення комп’ютера до мережі Інтернет  Протягом року Адміністрація 
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13 Придбання та підключення до комп’ютера веб-

камери та мікрофону  

Протягом року Адміністрація 

 
 

14 Придбання комп’ютера в читальний зал  Протягом року Адміністрація 

 
 

16 Придбання рулонних світлонепроникних штор 

блекаут 

Протягом року Адміністрація 

 
 

17 Наповнення наочності бібліотеки національним 

колоритом 

Протягом року Адміністрація, 

Семеренко С.І. 
 

 

Організація інформаційно-маркетингової діяльності 

1 Перереєстрація користувачів бібліотеки Протягом року Семеренко С.І.  

2 Вивчення картотеки читацьких запитів Систематично Семеренко С.І.  

3 Виявлення читацьких інтересів в процесі бесід 

(рекомендаційних, про прочитане, про роль 

української книги, під час запису до бібліотеки) 

Протягом року Семеренко С.І.  

4 Введення бібліотечної статистики Систематично Семеренко С.І.  

5 Перегляд науково-педагогічної, методичної 

літератури на предмет виділення потрібної 

інформації для забезпечення навчально-виховного 

процесу ПНЗ. 

Систематично Семеренко С.І.  

6 Облік газетно-журнальних статей фахової періодики Протягом року Семеренко С.І.  

7 Аналіз читацьких формулярів Протягом року Семеренко С.І.  

8 Відвідування занять гуртків ЦДЮТ з метою 

вивчення інформаційних запитів гуртківців та 

керівників гуртків 

Протягом року Семеренко С.І.  

9 Реклама бібліотеки Систематично  Семеренко С.І.  

10 Впровадження технології контент-маркетингу Протягом року Семеренко С.І.  

 

Інформаційно-бібіліографічна робота з обслуговування педагогічного колективу 

 Індивідуальна робота 

1 Проведення консультацій щодо користування ДБА За потребою Семеренко С.І.  

2 Інформування педагогічного колективу в 

режимі ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації) 

Протягом року Семеренко С.І.  

3 Видання, облік бібліографічних довідок (письмових 

та усних) 

За потребою Семеренко С.І.  

4 Складання рекомендаційних бібліографічних 

списків за поточними замовленнями 

За потребою Семеренко С.І.  

5 Добір літератури за темою самоосвіти та для 

підготовки до занять з гуртківцями 

За потребою Семеренко С.І.  

6 Запит-відповідь по телефону, електронній пошті, 

Skype, в соцмережах 

Постійно  Семеренко С.І.  

 

Групова робота 

7 Експрес-інформації засобом «кільцевої пошти» Протягом року Семеренко С.І.  

8 Інформаційна допомога в підвищенні науково-

теоретичного, методичного і психолого-

педагогічного рівня педагогів в процесі підготовки 

до МО відділів: 

 бібліографічні огляди новин науково-

педагогічних видань (оглядові, тематичні) 

 добірка літератури з тем згідно річного плану 

роботи засідань методичних об’єднань 

ЦДЮТ 

 оформлення тематичної викладки літератури 

«Готуємось до МО» 

 

 

 

 

Вересень, 

листопад 

2015р., лютий, 

травень 2016р. 

 

Семеренко С.І.  
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9 Участь у науково-методичній раді:  

 тематичні бібліографічні огляди фахових 

періодичних видань  

 

 

 

Семеренко С.І.  

 

Масова робота 

10 Формування банку інформаційних матеріалів на 

предмет вивчення педагогічним колективом 

методичної теми ЦДЮТ 

Протягом року 

 

Семеренко С.І.  

11 Скласти рекомендаційні бібліографічні списки до 

тематичних педрад згідно теми з навчального 

плану ЦДЮТ  

 

 

Семеренко С.І.  

12 Проведення «Дня інформації нових надходжень»: 

 Оформлення книжкової виставки «На хвилинку 

зупинись, на новинку подивись»; 

 Проведення бібліографічних оглядів  

 Випуск інформаційного бюлетеня 

 Прем’єри дисків 

 Огляди нових ресурсів Інтернету 

 Електронні виставки фахових видань 

 Презентація нових психолого-педагогічних 

книжок 

1р/квартал Семеренко С.І.  

13 Робота з тематичними папками (друкований та/або 

електронний вид). Їх рекламування й використання 

Протягом року Семеренко С.І.  

14 Поновлення постійно діючої виставки-презентації 

«Знайомтеся, це – МИ!» 

Протягом року Семеренко С.І.  

15 Оформлення тематичної викладки «Виховуємо 

обдаровану дитину» 

Протягом року Семеренко С.І.  

16 Інформаційно-методична допомога керівникам 

гуртків при підготовці та проведенні занять 

За 

необхідністю 

протягом року 

Семеренко С.І.  

17 Обслуговування в режимі оn-line (бібліотечна веб-

сторінка, Skype, chat, e-mail) 

Постійно  Семеренко С.І  

18 Видавнича діяльність (бібліографічні посібники, 

виготовлення наочності) 

Протягом року Семеренко С.І.  

19 Створення електронної бібліотеки «ЗМІ про 

ЦДЮТ» 

Протягом року Семеренко С.І.  

20 Поновити рекомендаційний список з питань 

підготовки педагога позашкільної освіти до заняття 

01.09.2015 р. Семеренко С.І.  

22 Оформлення тематичної викладки: 

«Для вас, керівники гуртків» 

«Родзинки до занять» 

«Увага! Цікава стаття» 

«Виховання без насильства» 

«Делу время – потехе час» (як організувати свято) 

«Програмне забезпечення позашкільної освіти»  

Протягом року Семеренко С.І.  

 

Інформаційно-бібліографічна робота з вихованцями ЦДЮТ 

1 Інформаційне забезпечення проведення Першого 

уроку  

01.-15.09.2015 Семеренко С.І.  

2 Екскурсія до бібліотеки ЦДЮТ «Цей чарівний світ 

Духовності» 

Вересень 2015 Семеренко С.І.  

3 Оформлення куточка «Інформаційний коктейль» Протягом року Семеренко С.І.  
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(події та літературні ювілеї місяця) 

4 Проведення рекламних перерв в бібліотеці 

«Володар сторінок» 

Протягом року Семеренко С.І  

5 Розгорнути постійно діючий цикл книжкових 

виставок з патріотичного виховання «Україна – 

єдина країна»: 

Протягом року Семеренко С.І.  

  «Державні кольори України» - 

книжковий вернісаж  до Дня Державного 

Прапора України  та «Державність 

вимріяна поколіннями» - історичний вернісаж до 

Дня Незалежності України 
 «Ми всі за мир! Війни не хоче в нас 

ніхто» - літературна викладка до 

Міжнародного дня миру 
 «Подвиг безсмертний – пам’ять 

нетлінна» книжково-ілюстрована виставка до 

Дня партизанської слави 
 «Бережи ти, сину, рідну Україну» - 

книжкова виставка-діалог до Дня захисника 

Вітчизни 
 «Шляхами подвигу і слави» - заочна 

екскурсія до дня визволення України 
 «Свободу не спинити» - ілюстративно–

документальна виставка до Дня Гідності та 

Свободи 
 «Голодомор мовою документів», - 

виставка-факт до дня вшанування жертв 

Голодомору  
  «Свято єднання й державності» - 

тематична виставка до Дня Соборності 

України 

 «Згадаймо юність, що горіла в Крутах» - 

книжкова виставка-пам'ять до 

Дня пам’яті героїв Крут  
 «Вони боролись за твоє майбутнє» - 

ілюстративно – документальна виставка до Дня 

Героїв Небесної сотні 

 «Нескорені, ми перед вами голови 

схиляємо» - виставка-пам'ять до Міжнародного 

дня визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

 «Чорнобиль. 30 років потому» - виставка-

реквієм до Міжнародного дня пам’яті 

Чорнобиля 

 «Безсмертна слава у віках» - виставка-

панорама до річниці Перемоги над нацизмом 

у Європі та завершення Другої світової 

війни, Дня пам'яті та примирення 
 «Забуттю не підлягає» - виставка-

реквієм до Дня пам’яті жертв політичних 

репресій 

 «Конституція – основний закон моєї 

23-24.08.2015 

 

 

 

 

21.09.2015 

 

 

22.09.2015 

 

 

14.10.2015 

 

 

28.10.2015 

 

21.11.2015 

 

 

23.11.2015 

 

 

22.01.2016 

 

 

29.01.2016 

 

 

20.02.2016 

 

 

11.04.2015 

 

 

 

26.04.2016 

 

 

08-09.05.2016 

 

 

 

16-20.05.2016 

 

 

28.06.2016 

 

 

Протягом року 

  

http://www.shevkyivlib.org.ua/arhiv/podii/74-traditsii-i-svyata-prapor-ukraine.html
http://www.shevkyivlib.org.ua/arhiv/podii/74-traditsii-i-svyata-prapor-ukraine.html
http://www.shevkyivlib.org.ua/arhiv/podii/75-traditsii-i-svyata-nezalezhnist-ukraine.html
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держави» - інформаційно–тематична виставка 

до Дня Конституції України 
  «Українці – нація героїв» - 

ілюстративно–документальна виставка 

(вшанування сучасних героїв війни) 
6 Оформлення літературної викладки 

«Письменники-ювіляри» 

 180 років від дня народження М. Твена 

(1835–1910), американського письменника 

 

 

30.11.2015 

Семеренко С.І.  

  125 рокiв вiд дня народження П. Тичини (1891–

1967), українського поета 

 145 років від дня народження Л. Українки 

(1871–1913), української поетеси 

27.01.2016 

 

25.02.2016 

 

  

7 «Книжечка на блюдечку»  

книжки-ювіляри 2015: 

 «Пригоди барона Мюнхгаузена», Р. Распе, 

230 років від дня виходу (1785); 

книжки-ювіляри 2016: 

 «Мандри Гуллівера», Дж. Свіфт – 290 років 

книзі (1726) 

 «Пригоди Тома Сойера», М. Твен – 140 років 

роману; 

 «Вінні-Пух» А. Мілн – 90 років книзі 

Протягом року Семеренко С.І.  

8 Арт-подорож бібліотекою «Бібліотека – місце, де 

інформація єднає» до Всеукраїнського дня 

бібліотек 

30.09.2015 р. Семеренко С.І.  

9 Робота літературно-інформаційного центру: 

Тематичні полиці 

 «Книжку пропонує телевізор» 

 « Читаємо в журналах» 

 «Почитай сам, зацікав товариша» 

  «Відкриває двері казка» 

 «Світ твоїх захоплень» 

 «Королевство Творчість» 

Бібліотечний квест «Пошук бібліотечних скарбів» 

Канікулярний 

період; 

Тиждень 

дитячої книги 

 

Семеренко С.І.  

10 Вебліографічний лифлет «Українська мова – модна 

і драйвова!» 

09.11.2015 р. Семеренко С.І.  

11 Віртуальна правова абетка «Знай свої права, 

дитино»; ілюстрована книжкова виставка «Твої 

права, твої обов’язки» до Міжнародного дня прав 

людини 

10.12.2015р. Семеренко С.І  

12 «Люби рідне, українське!» - виставка-огляд 

до Міжнародного дня рідної мови  

21.02.2016 р. Семеренко С.І., 

 
 

13 Вечори-зустрічі «Літературними стежками рідного 

краю» з талановитими людьми рідного краю: 

поетами, композиторами, виконавцями 

Протягом року Семеренко С.І. 

спільно зі 

студією 

«Авторської 

пісні» 

 

14 Літературний вернісаж «Всесвітня велич 

Кобзаря» 

09.-

10.03.2016р. 

Семеренко С.І.  

15 Літературна сторінка в бібліотеці «Цей чудовий 

світ поезії» до Всесвітнього Дня поезії 

21.03.2016 р. Семеренко С.І.  

16 Екологічний бумеранг «У долонях Всесвіту - 

Земля» (Тиждень довкілля) 

Квітень, 2016р. Семеренко С.І.  

17 Цикл народознавчих заходів  «Як у нас на Протягом року Семеренко С.І.  
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Україні» (книжкові виставки, мультимедійні 

презентації/відеоролики, навчальні/науково -

популярні фільми)  

18 Веб-подорож «Мандрівка країною 

здоров’я»; Книжкова виставка - огляд «Умій 

сказати – Ні!»  

 до Всесвітнього Дня здоров’я  

07.04.2016 р. Семеренко С.І.  

19 Хвилинка цікавих повідомлень «Книги, які 

вони є» до Всесвітнього дня книги та 

авторського права 

23.04.2016   

20 «Сімейне коло добрих порад» до Дня сім’ї 15.05.2016 р. Семеренко С.І.  

21 «Європейські орієнтири України» - віртуальна 

виставка-диспут до Дня Європи 

18.05.2016 р. Семеренко С.І.  

22 Місячник безпеки життєдіяльності в 

бібліотеці: 
 «Один вдома» - книжкова виставка 

 «Дорогою до школи» - віртуальна подорож 

 «Спілкування з незнайомими людьми» – 

навчальний фільм 

 «Безпечний Інтернет» – навчальний фільм 

 «Небезпечні знахідки» – навчальний фільм 

 Семеренко С.І.  

23 Тиждень охорони праці 
віртуальна виставка «Безпечна праця батьків – моє 

безпечне майбутнє» 

 Семеренко С.І.  

24 Тиждень психології: 

 книжкова виставка «Бібліотека 

практичної психології»;  

 виставка-диспут «Афоризм мого життя» 

 Семеренко С.І.  

25 Місячник профорієнтації 

 інтерактивна виставка «Ким я стану, коли 

виросту?» 

 веб-подорож «Стежинами професій» 

 Семеренко С.І.  

26 PR акція «В бібліотеку за інтелектом» 1 р/півріччя Семеренко С.І.  

27 Прес-панорама «Україна переможе» Постійно-

діюча  

Семеренко С.І.  

 

Організація роботи відеосалону 

1 Забезпечення матеріально-технічної бази: ноутбук, 

світлонепроникні штори 

Протягом року Адміністрація

ЦДЮТ 

 

2 Поновлення бази та каталогу відео-, мультимедійних 

видань для здійснення навчального процесу в 

ЦДЮТ 

Протягом року Семеренко С.І.  

4 Залучення працівників ЦДЮТ, батьків вихованців та 

громадськості до співпраці 

Протягом року Семеренко С.І.  

6 Добірка відеоматеріалів та створення власних 

мультимедійних продуктів до занять гуртківців та 

проведення масових заходів в ЦДЮТ 

За запитом Семеренко С.І.  

7 Реєстрація, облік документів на нетрадиційних 

носіях 

Систематично Семеренко С.І.  

8 Фільмування роботи бібліотеки Протягом року Семеренко С.І.  

11 Створення електронної бібліотеки «EnTV Орион 

представляет» (телебачення про ЦДЮТ) 

Протягом року Семеренко С.І.  

12 Віртуальна виставка-подорож  
«Подорожуємо Україною»; «Безпечна дорога до 

Протягом року Семеренко С.І.  
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школи»; «Один вдома»; «Азбука здоров’я»; «Україна 

– єдина країна»; «В гостях у казки»; «Класика 

українського кіно»; «Українці – нація героїв» 

13 Реклама відеосалону ЦДЮТ Протягом року Семеренко С.І.  

 

.Підвищення професійної компетентності 

1 Консультативні години з методистом НМЦ, 

бібліотекарями шкільних бібліотек з теоретичних 

та практичних питань бібліотечної роботи 

Протягом року  Семеренко С.І.  

2 Відвідування бібліотек міста з метою вивчення 

досвіду роботи 

Протягом року Семеренко С.І. 

3 Участь у роботі: 

 семінару-практикуму шкільних 

бібліотекарів 

 засідань методичних об’єднань шкільних 

бібліотекарів 

 віртуальних МО 

Протягом року 

(четвер) 

 

Семеренко С.І. 

4 Самоосвітня діяльність шляхом вивчення фахової 

літератури 

Систематично Семеренко С.І. 

5 Оформлення веб-сторінки  Протягом року Семеренко С.І. 

6 Робота над темою з самоосвіти  

«Мотиваційний компонент діяльності бібліотеки 

ПНЗ в контексті формування медіакультури в 

освітньому середовищі» 

Протягом року Семеренко С.І. 

7 Перегляд веб-сайтів інших бібліотек  Протягом року Семеренко С.І. 

8 Освоєння хмарних технологій Протягом року Семеренко С.І.  

9 Створення продуктів медіакультури Протягом року Семеренко С.І.  

10 Методичний день Четвер  Семеренко С.І.  

11 On-line консультації у методиста науково-

методичного центру позашкільної освіти КЗ 

«Запорізький обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР Крижко 

Людмили Володимирівни 

Протягом року Семеренко С.І.  

12 Участь у вебінарах  Протягом року Семеренко С.І.  

 

 

 


