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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВІДКРИТОЇ КОМПЛЕКСНОЇ 

ПРОГРАМИ ЗА 2018–2019 н.р. 

 

Протягом 2018 – 2019 навчального року колектив комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» (ЦДЮТ) працював над реалізацією статутних завдань та 

впровадженням перспективних напрямів діяльності. 

Освітній процес педагогічного колективу ОЦДЮТ традиційно відбувався на 

основі річного планування, передбаченого змістом одинадцяти програм 

Відкритої комплексної програми. 

У центрі уваги адміністрації та педагогів закладу була реалізація  завдань   

програми «Базис»,  мета якої  –  організація надання якісних освітніх послуг 

учасникам освітнього процесу через  програмно-методичне забезпечення 

освітньої діяльності кожного гуртка. Так, у 2018/2019 навчальному році 

обласним управлінням освіти було затверджено 5 програм, розроблених 

педагогами ОЦДЮТ:  

1. Навчальна програма вокального мистецтва (3 роки навчання) / Гаваза 

В.С.; 

2. Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного 

напряму «Академія грамотіїв» / Красіна М.Г., Рибалко А.О., Сивоконь 

Л.Л. та ін. 

3. Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного 

напряму «Скарбничка успіху» / Сивоконь Л.Л.; 

4. Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного 

напряму «Європейській клуб» (2 роки навчання) / Арутюнян О.С.; 

5. Комплексна навчальна програма з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму студії образотворчого мистецтва «Соняшник» (4 

роки навчання) / Гноєва С.О., Гончаренко І.В. 

Одним із критеріїв  оцінювання рівня професійної компетентності  

педагогів є участь їх в різноманітних конкурсах фахової майстерності, загалом і 

у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості» зокрема. В  цьому 

навчальному  році Гноєва Світлана Олегівна стала переможцем обласного етапу 

конкурсу та представила ОЦДЮТ на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2019» (м. Київ), де посіла 

друге місце.  

Протягом навчального року в закладі атестувалось 27 педагогів. В умовах 

модернізації  освітнього процесу важливим є вміння педагога використовувати 

всі можливості інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для підвищення 

його якості . Тому одним із завдань для педагогів, які  підлягали  атестації , було 

створення акаунту  гуртка, його інформаційне наповнення та вміння 

презентувати розміщені  матеріали. 

Поруч із важливими питаннями впровадження в освітній процес ІКТ 

пріоритетним  залишаються  питання  організації   системи безпеки 
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життєдіяльності в закладі. Тому, важливою складовою  програми «Базис» є 

підпрограма «Безпека». Сьогодні, як ніколи, зростає роль педагогів у підготовці 

вихованців до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій 

постійно зростає. Життєво необхідно дати дітям знання, вміння і розуміння 

важливості збереження власного здоров’я. Тому виховання здорового покоління, 

зі сформованою культурою безпечної поведінки, з засвоєними алгоритмами дій в 

умовах надзвичайних ситуацій,  було  одним  з головних  завдань, яке 

реалізовував педагогічний  колектив обласного ЦДЮТ. Саме тому, з метою 

навчання вихованців правилам безпечної життєдіяльності під час освітнього 

процесу, у побуті, у випадку надзвичайних ситуацій у закладі постійно велася  

профілактична робота. На початку навчального року були  розроблені та 

затверджені Комплексні заходи щодо профілактики дитячого травматизму у 

освітньому процесі та у побуті вихованців обласного ЦДЮТ,  план дій у випадку 

надзвичайних ситуацій. 

Обласний ЦДЮТ  забезпечений нормативно-правовими актами з питань 

цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності. З початку 

навчального року розроблено та затверджено відповідними інституціями 

документацію з питань цивільного захисту, за необхідності розроблялися та 

оновлювалися  інструкції з основ безпеки життєдіяльності.  

На початку навчального року з вихованцями проведені  вступні  інструктажі  

з реєстрацією в журналі встановленого зразка. Під час освітнього процесу 

проводилися первинні, у разі необхідності – позапланові інструктажі, 

інструктажі з безпеки життєдіяльності вихованців під час обласних масових 

заходів, які реєструвалися в журналах відповідно до чинного Положення. 

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з дітьми та веденням 

журналів здійснювали  завідуючі відділами та заступник директора з виховної 

роботи. 

З метою прищеплення у дітей навичок обережної поведінки в довкіллі, 

збереження власного життя та здоров’я та оточуючих, керівники гуртків 

проводили  бесіди з вихованцями закладу з безпеки життєдіяльності з 

відповідним записом у журналі гурткової роботи.  

Для проведення вищезазначених заходів були  розроблені  тексти бесід 

відповідно до вікових особливостей вихованців  (для молодшого, середнього, 

старшого віку). З метою профілактики дитячого травматизму і популяризації 

знань правил безпеки життєдіяльності, здорового способу життя серед 

вихованців та молоді в центрі дитячої творчості протягом 2018-2019 навчального 

року проведено відповідно до плану роботи Тижні знань безпеки 

життєдіяльності ("Молодь за безпеку дорожнього руху!", «Мала іскра – великий 

вогонь!», «Без здоров’я немає щастя», «Зробимо життя безпечним»). 

В рамках проведення ІІ етапу Тижня безпеки дорожнього руху 26 жовтня 

2018 року методист Пугакова Н.Г. організувала участь вихованців закладу у 

Всеукраїнському конкурсі «Молодь за безпеку дорожнього руху» .Переможці  

отримали сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт за 
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фотороботи – «Хто правила дорожні знає, той безпеку обирає», та «Діти за 

безпеку на дорозі». 

У рамках відзначення Дня безпечного Інтернету заступником директора 

Кордонською Л.М. було проведено практичний семінар з елементами тренінгу 

для педагогів закладу „Реальність у віртуальності. Соціально-педагогічний 

супровід формування безпечної поведінки дітей в мережі Інтернет‖, під час 

якого працівники ЦДЮТ ознайомилися з принципами та технологіями 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в 

мережі Інтернет, обговорили досвід успішних заходів із означеної проблеми та 

визначили шляхи удосконалення роботи з формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті. Для вихованців закладу, зокрема, учасників МК "Імідж", 

хореографічного ансамблю „Час Пік‖, з метою формування у підлітків уявлення 

про актуальні ризики в мережі Інтернет, пов’язані з надсиланням власних 

відвертих фото ,заступником директора Кордонською Л.М. було проведено  

заняття на тему безпеки підлітків від сексуальних ризиків в мережі Інтернет 

„Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?‖.  

З метою забезпечення безпеки перевезення організованих груп дітей під час 

поїздок на конкурси, фестивалі, екскурсійних подорожей заклад користується 

рекомендаційним листом управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації «Про порядок оформлення документів та здійснення 

перевезень організованих груп дітей» . Відповідно до нього готується пакет 

документів на виїзд. 

Педагогічний колектив обласного ЦДЮТ з відповідальністю ставиться до 

питання охорони праці і безпеки життєдіяльності. Та все ж, протягом 2018/2019 

навчального року сталося 3 випадки травмування вихованців закладу під час 

освітнього процесу та один випадок у побуті. Комісією, створеною наказом 

директора, проведено розслідування кожного випадку травмування вихованців 

та складено Акти встановленого зразка, а педагогам рекомендовано  підсилити 

превентивну роботу з дітьми з БЖ. 

Дані  випадки вкотре доводять, що тільки відповідальне ставлення до свого 

життя та здоров’я самими дітьми та неухильне виконання вимог безпеки 

педагогами – запорука уникнення нещасних випадків. 

Події навчального року показали, що деякі категорії дітей потребують 

індивідуального психологічного супроводу. З цією метою в закладі працює 

психолог О.М. Береславська, яка за необхідності здійснювала  психологічний 

супровід учасників освітнього процесу, проводила різноманітні заходи  задля 

покращення соціально-психологічного клімату в колективі, сприяла  

дослідженню формування  ціннісних орієнтирів вихованців закладу. 

Протягом року  психодіагностичну  роботу О.М. Береславська проводила  у 

співпраці з керівниками гуртків. Під час занять гуртків та святкових заходів з 

метою виявлення дітей з ознаками дезадаптації, особливостями поведінки, 

проблемами у спілкуванні відбувалися психологічні спостереження. За запитом 

керівників гуртків  велося дослідження професійних інтересів, здібностей 
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підлітків, проводилася  консультаційна робота з вихованцями  та їхными   

батьками . За результатами діагностики  велася групова та індивідуальна 

корекційна робота з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з розвитку 

психічних процесів та попередження проблем дезадаптації. 

З метою попередження негативних проявів поведінки вихованців в дитячих 

та підліткових колективах  регулярно велася профілактична робота з питань 

конфліктних ситуацій, булінгу, вживання алкоголю, наркотичних засобів, 

тютюнопаління. Проведені тренінги для дітей середнього та старшого шкільного 

віку «Здоров’я – моя цінність», «Цінність життя. Цінності у житті», «Твоє життя 

– твій вибір». 

Проведені психолого-педагогічні семінари для педагогів направлені на  

профілактику вигорання, пошук ресурсів: «Психологічне виснаження, 

саморегуляція», «Методи збереження психологічної рівноваги. Ресурси» 

Проводилися лекції-бесіди з батьками вихованців по профілактиці 

жорстокого поводження з дітьми в сім'ї. Систематично працювала школа 

батьківства, де розглядалися теми: «Стилі батьківського виховання та їх вплив 

на дитину». «Адекватне сприйняття батьками дитини», «Настанови чи 

домовленість?», «Нестерпний підліток», «Булінг. Що робити?» 

Проведений  цикл занять з вихованцями різного віку за темами  «Сімейна 

розмова». 

Одним з пріоритетних завдань  Відкритої комплексної програми була  

організація роботи педагогічного колективу ЦДЮТ  над науково-методичною 

проблемою закладу – «Формування життєвих цінностей вихованців засобами 

позашкільної освіти» 

 У зв’язку з тим, що обласний ЦДЮТ  співпрацює із лабораторією 

позашкільної освіти Академії педагогічних наук України,  в 2018/2019 

навчальному році  локальною  проблемою    для  дослідження була 

рекомендована  «Модернізація освітнього процесу  засобами  позашкільної 

освіти». Колектив  ЦДЮТу   протягом року активно працював над 

дослідженням  цієї теми, адже активне впровадження ІКТ в освітній процес, під 

час проведення видовищно-масових заходів, зміцнення матеріально-технічної 

бази закладу, сприяє підвищенню якості  освітньої  діяльності у  закладі  

позашкільної освіти..  

 Згідно з програмою роботи над  науково – педагогічною  проблемою  

педагогічний  колектив  ЦДЮТ  впроваджував  виховну технологію     Арт-

лабораторії життєвих завдань  через   черговий  етап ,тема якого  була  «Усі 

рівні. Усі різні». 

Координацію  цієї   діяльності  в цьому навчальному році була методист 

Арутюнян О.С. Нею були розроблені та проведені у  колективах навчальні 

заняття, присвячені темі булінгу та толерантності,.  

 Одним  з  важливих  завдань    програми «Інновація» є підвищення рівня 

психолого-педагогічної підготовки педагогів через роботу школи педагогічної 

майстерності. Протягом навчального року відбулися психолого-педагогічні 
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семінари, присвячені проблемам інклюзії (підготували Красіна М.Г. та Пасічник 

А.В.), організації Арт-лабораторії життєвих завдань (Арутюнян О.С.), 

плануванню освітньої діяльності педагогів (Кордонська Л.М.), організовані  

тренінги з проблем стратегічного планування та гендерної рівності. Педагоги, які 

брали участь у опитуванні, зазначили, що заняття у школі педагогічної 

майстерності допомагають їм у роботі. Протягом навчального  року педагоги 

закладу брали участь у міжнародних та всеукраїнських семінарах для 

підвищення рівня професійної майстерності та обміну досвідом роботи :   м. 

Поліце (Польща) – ансамбль «Росинка», керівник Чайковська Г.Є., семінар 

методистів у м. Києві – Долгополова Н.К., з проблем інклюзивної освіти у 

м. Рівне – Сивоконь Л.Л., Красіна М.Г., та у м. Львів – М.Г. Красіна та С.В. Дон), 

з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах 

освіти у м. Києві – Кордонська Л.М., фестиваль театральних колективів у м. 

Рівне – Фільченкова Н.О. та Валуйко І.В., семінар керівників духових оркестрів 

у м. Мелітополь – Кравченко М.І. та Ніщеменко О.А. та колектив «Зміна» у м. 

Кривий Ріг., обласний семінар методистів – Приходько К.А., взяли участь в 

Міжнародній конференцї позашкільної освіти в м. Києві – Кордонська Л.М., 

Долгополова Н.К., Крисак Ю.С., Суркова Г.П. 

Кордонська Л.М. взяла участь у VІІ Відкритій методичній виставці «Робота 

методиста у сучасному позашкільному закладі: виклики сьогодення, 

професійний стандарт, вектори розвитку», у Всеукраїнському семінарі 

координаторів обласних осередків дитячого самоврядування м. Києві та 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні питання 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми».  

Визнанням професійної майстерності  педагогів закладу  є постійне 

проведення на базі ЦДЮТ  обласних семінарів для слухачів курсів підвищення 

професійної майстерності Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. В цьому році курсанти 

відвідали заняття духового оркестру "Зміна" (кер. Олександр Ніщеменко), 

хореографічного ансамблю "Росинка" (кер. Галина Чайковська), педагоги 

Маргарита Пятова, Олена Петрук, Володимир Чайковський,  студія вокального 

мистецтва «Антарес» (кер. Олена Дороганич).  

Педагоги ОЦДЮТ, – Галина Чайковська, Ірина Мурована, Олена 

Дороганич, на запрошення організаторів різноманітних фестивалів та конкурсів 

протягом року неодноразово працювали в складі журі, що є визнанням їх 

фахової компетентності та професійної майстерності. 

Постійно протягом року проводились заняття для підвищення фахової 

майстерності для координаторів учнівського самоврядування області –

Кордонська Л.М., керівників євроклубів області – Арутюнян О.С., керівників 

інтелектуальних клубів – Кизименко В.О. 

Основним  завданням  програми “Престиж  є створення позитивного іміджу 

закладу через  висвітлення для широкої аудиторії  діяльності ЦДЮТу . Це також  

сприяє   розвитку партнерських зв’язків закладу . 
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На виконання завдань програми було здійснено ряд ефективних заходів: 

 систематичне висвітлення інформації про діяльність закладу на 

сайтах ЦДЮТ, управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації, на внутрішніх та зовнішніх рекламних носіях закладу, в засобах 

масової інформації; 

 виготовлення та поширення рекламної продукції закладу (афіші, 

листівки, буклети, брошури та ін.); 

 регулярне оновлення та поповнення архіву публікацій про ОЦДЮТ. 

Здійснено збір інформації та створено каталог публікацій про участь 

колективів у фестивалях та тематичних концертах. 

До конкурсу сайтів освітніх закладів України Олександр Пасічняк, 

Олександра Крикун та Іван Макада внесли ряд змістовних та дизайнерських змін 

до сайту обласного ЦДЮТ. З листопада 2018 р. запущена нова версія офіційного 

сайту закладу. У новій версії сайту створена зручна електронна форма подачі 

заявок на прийняття до гуртків. Наразі батьками подано понад 20 заявок до 

різних гуртків закладу. 

Згідно з даними аналітико-статичних онлайн-сервісів відвідуваність сайту 

ОЦДЮТ виросла за останні півроку майже удвічі. Наразі сайт щоденно відвідує 

понад 70 користувачів, протягом тижня – понад 500 користувачів, протягом 

місяця – майже 2,5 тис. користувачів. В березні була відбита хакерська DDoS-

атака на сайт ОЦДЮТ.  

Сайт був представлений на ІХ Всеукраїнському конкурсі на найкращий веб-

сайт закладу освіти та здобув перше місце у номінації «Веб-сайти закладів 

позашкільної освіти» серед 114 сайтів-претендентів у зазначеній номінації, а 

методист Олександр Пасічняк, як автор сайту, у м. Києві в нагороду отримав 

Грамоту Міністерства освіти і науки, ламінатор та сертифікат на користування 

хостингом. У квітні, коштом виграного сертифіката від компанії «Адамант», 

створено місце для реалізації, розгортання освітніх платформ/проектів. На даний 

момент існує проблема в якісному наповненні сайту різноплановим контентом та 

в пошуковій оптимізації.  

 Гурток журналістики та блогерства   « Космос» молодіжного клубу «Імідж»  

(керівник Олександра Крикун) став переможцем Всеукраїнського конкурсу ―Я 

— журналіст!‖. 

 З вересня 2018 року щотижня на сторінках Центру та веб-сайтів у мережі 

Інтернет Кіровоградщини розміщувалися матеріали інформаційно-рекламного 

характеру про очно-заочні масові заходи обласного ЦДЮТу. 

Впродовж цього часу відбувалася активна співпраця з обласним та місцевим 

телебаченням. Так, педагоги закладу та їх вихованці давали інтерв'ю та 

знімались у сюжетах таких каналів: «UA: Кропивницький», «TTV», «Вітер». 

Для проведення концертних програм всеукраїнських та обласних заходів 

(запрошення, програмки, афіші та ін.) Сердюк Катерина, Макада Іван, Крикун 

Олександра створювали авторські макети різноманітної поліграфічної продукції 

закладу, колективів (афіші, листівки, дипломи, буклети, календарі, візитівки, 
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нотатники, наліпки і т.д.) та виготовляли оригінальну  друковану продукцію із 

дотриманням  єдиного корпоративного стилю на усіх видах рекламної продукції 

закладу. 

Здійснено інформування позашкільних навчальних закладів України та 

зарубіжжя про можливість участі їх колективів у конкурсній програмі ХХІV 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі. 

З оновленням колективу інформаційно-ресурсного центру відбулося 

оновлення логотипу закладу, рекламних брошур, табличок кабінетів, було 

запропоновано, спроектовано і створено фотозону закладу, яка розміщена на 

першому поверсі та фотоатрибутика. Оновлюється дошка оголошень та розклад 

занять. Олександрою Крикун на сторінці Центру в мережі Фейсбук було 

створено альбоми масових заходів, акаунт Інстаграм «ЦДЮТ ПАПАРАЦІ», в 

якому публікуються найкращі портретні фото вихованців та педагогів закладу,  

започаткована рубрика «ПАПАРАЦІ — Діти», яка полягає у тому, щоб 

вихованці гуртка журналістики фотографували процес занять інших гуртків для 

архіву. 

 Продовжується робота над створенням місцевого продюсерського центру, 

що допоможе просуванню найбільш талановитих випускників обласного ЦДЮТ, 

а також активізувати комерційну діяльність закладу.  

До складу інформаційно-ресурсного центру входить і бібліотека ЦДЮТ, 

Головним завданням якої є забезпечення самоосвіти  учасників освітнього 

процесу шляхом бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування 

гуртківців і педагогів. Бібліотекарем Івлєвою Ю.С. були організовані постійно 

діючі тематичні виставки літератури («З досвіду роботи педагогічного колективу 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ», «Нові надходження періодичних видань», 

«Тиждень дитячої книги», «Тиждень сприяння здоровому способу життя», 

«Тиждень знань правил дорожнього руху!», «Ми всі господарі природи, тож 

збережемо її вроду», «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг», «14 

грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на  

Чорнобильській АЕС», «24 серпня – день незалежності України», «Запалимо 

свічу любові», «День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в 

Україні», «Голокост в Україні», «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом», «Назустріч Шевченківським святам»). 

 Протягом року поповнювався архів публікацій про ОЦДЮТ. За запитом 

надавалася допомога вихованцям та педагогам Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ з пошуку необхідної інформації серед періодичних видань, фахової 

літератури.  

Однією з провідних програм у закладі була програма «Партнери» завдяки 

якій ЦДЮТ неодноразово створював тимчасові кластери під час проведення 

різноманітних заходів. Перелік наших партнерських організацій постійно 

доповнюється. До існуючого переліку (Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Інститут проблем 
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виховання НАПН України,  Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; Школа 

хореографічного мистецтва «Принцеса Ксенія», м. Бар, Чорногорія; Київський 

міжнародний університет; Асоціація керівників шкіл України (АКШУ); 

Київський міжнародний університет; Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України; Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова; Національна академія педагогічних наук України; Інститут 

модернізації освіти МОН і т.д.) додалися Головне територіальне управління 

юстиції, міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, Національна 

патрульна поліція, об’єднання «100 % життя», ювенальна юстиція тощо. 

Протягом навчального року згідно з планом обласних очно-заочних масових 

заходів проводилися  заходи по забезпеченню виконання програми. 

Методистом Арутюнян О.С. напрацьовані дидактичні матеріали «Крокуємо 

разом з часом», «Глобальні цілі сталого розвитку. Європейські цінності в 

Україні» розроблені лекційно-практичні заняття до програми з метою цільового 

надання допомоги педагогам міських та районних позашкільних закладів на 

різноманітні теми. 

Постійно надавалася інформація про оголошені українські та міжнародні 

конкурси, фестивалі, проекти педагогам ЦДЮТ та області. Створений банк 

даних молодіжних та дитячих громадських організацій нашої області для 

поліпшення визначення потенційних партнерів та налагодження з ними зв’язків. 

Активно діє громадська організація «Громадське молодіжне об’єднання 

«Центр». 

Реалізований проект «Активна молодь – Активна громада!» увійшов у 100 

кращих проектів України. Реалізований проект «Інтерактивний музей «живої 

історії» переміг у Всеукраїнському конкурсі «Історія моєї громади». Проект 

«Академія лідерства» також ввійшов до числа переможців. За останній час 

організували та провели регіональний семінар «Підтримка мережі євроклубів 

Представництвом ЄС в Україні», регіональний семінар «Ярмарок проектів». 

Волонтер Корпусу Миру Джозеф Хеллер організував забіг до жіночого свята 8 

березня, присвячений  здоровому способу життя.  

Педагоги закладу взяли активну участь у навчально-інформаційному 

тренінгу для педагогів та молоді «Молодіжний працівник» та «Громадянська 

освіта».  

Продовжується активна співпраця колективів КОЦДЮТ з творчими 

колективами  інших позашкільних закладів. Створений банк даних молодіжних 

та дитячих громадських організацій нашої області для поліпшення визначення  

потенційних партнерів та налагодження з ними зв’язків. Створений та активно 

діє сторінка у соціальній мережі «Молодіжне громадське об’єднання «Центр», на 

якій висвітлюється робота програми, конкурси та цікаві заходи, також 

можливості навчання та стажування за кордоном для молоді і дорослих.  
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Ще однією не менш важливою програмою є програма «Громадянин», Зміст 

якої побудовано відповідно Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. Цього року продовжувалась реалізація  цієї концепції.  

Програма «Громадянин» загалом та звітного періоду зокрема, покликана 

формувати соціальну активність дітей на основі соціальних вмінь: готовності до 

участі в процесах державотворення, здатності до спільного життя та співпраці у 

громадянському суспільстві, готовності взяти на себе відповідальність, захищати 

і підтримувати закони та права дитини, спілкуватися з органами державної влади 

та демократичними інститутами; сприяти становленню активної позиції 

громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; забезпечити 

умови вихованцям щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної 

поведінки та комунікативної взаємодії. Виконуючи окреслені завдання, програма 

«Громадянин» зорієнтована на формування та розвиток життєвих цінностей.  

Протягом навчального року проводилася методично-інформаційна робота з 

педагогічними колективами позашкільних навчальних закладів області. 

Опрацьовані матеріали з проблем: 

 концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

програма її реалізації та методичні рекомендації національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

 ціннісний підхід в роботі з вихованцями ПНЗ; 

 досвід організації дитячого і молодіжного самоврядування в 

позашкільних закладах освіти; 

 висвітлення відомостей стосовно державних пам’ятних дат і 

міжнародних свят; 

 особливості реалізації молодіжної політики; 

 розвиток дитячого парламентаризму в Україні. 

На підставі нормативно-правового забезпечення навчально-виховного 

процесу ПНЗ та методичних рекомендацій МОН України було розроблено План 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в  

Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості на 2018/2019 

навчальний рік. 

Вперше заклад взяв участь у Всеукраїнській імітаційній грі "Я обираю 

президента України" та залучено було осередки учнівського самоврядування 

області. 

Протягом навчального року педагогічним колективом було відзначено 

пам’ятні дати, проведено та взято участь в заходах різного рівня,  спрямованих 

на громадянське виховання особистості, а саме: 

 ХХІV Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, 

присвячений Всесвітньому Дню Землі, номінація «Громадська думка»; 

 Тиждень громадянської дії в Україні; 

 Обласний проект «Борцям за незалежність України присвячується»  

 Чергові сесії Кіровоградського обласного парламенту дітей;  
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 Регіональні інтернет–конференції: «Україна: шлях у майбутнє», 

«Формування активної громади через практику соціальних проектів» „Свідомий 

вибір як віддзеркалення громадянської відповідальності‖ (секції: 1. Право голосу 

– це громадянський обов’язок чи конституційне право?; 2. Залежність розвитку 

громади від усвідомленого вибору; 3. Критичне мислення та медіа грамотність). 

 Оперативні он-лайн наради координаторів Р(М)ПД;  

 Участь у Всеукраїнській акції та конкурс до Дня миру;  

 Участь в обласному челенджі до 100 річчя Дня Соборності України; 

 Координаційні ради Кіровоградського обласного парламенту дітей;  

 Методичні майстер-класи для координаторів Р(М)ПД: «Методика 

організації та проведення дебатів», «Програмне забезпечення для створення 

відео презентацій. Особливості використання при роботі з органами дитячого 

самоврядування», «Методика створення та обслуговування персонального 

сайту». 

За результатами діяльності було досягнуто очікуваних результатів, 

передбачених програмою «Громадянин». Свідченням цього є публікації про 

проведену  роботу  в різних виданнях. Створено буклет Кіровоградського 

обласного парламенту дітей, що має як інформаційний, так і методичний 

характер.  

Метою програми «Оберіг» є сприяння формуванню національно-родинних 

цінностей  вихованців закладу. Протягом навчального року в ЦДЮТ пройшла 

низка заходів, які були направлені на здійснення цієї мети. Проходили як 

традиційні, так і  нові заходи. Варто відмітити недільну школу писанкарства у 

студії «Писанка» (кер. Стороженко С.В.), родинне  свято «Сімейні таланти» у 

молодіжному клубі «Імідж» (кер. Долгополова Н.К.). З нових – відкриття 

Сімейної майстерні «Family time» у студії дошкільного розвитку «Горішок (кер. 

Сивоконь Л.Л.). 

Формуванню національних цінностей вихованців сприяли проведення 

виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва в закладі та за 

його межами. Всього було проведено 11 виставок з них – 6 обласного значення. 

Активно працюють керівники гуртків з батьками вихованців, діють 

батьківські комітети, але зменшилась активність батьківської ради закладу, 

активізація роботи якої є завданням на 2019 -2020 навчальний рік .  

Програма «Гармонія» – це найкращий і найяскравіший показник підсумків 

діяльності закладу. Це –  перемоги колективів ЦДЮТ  на всеукраїнському та 

міжнародному рівнях. 
Народний художній 

колектив ансамбль сучасної 

хореографії "Час Пік" 

Міжнародний фестиваль народного 

та сучасного танцю «ХАНИОТИ 

2018» 

Диплом  06-10.07.2018 

р., Ханіоті, 

Греція 

 

Народний художній 

колектив ансамбль сучасної 

хореографії "Час Пік" 

Міжнародний фестиваль народного 

та сучасного танця «ХАНИОТИ 

2018» 

Диплом  24-29.09.2018 

р., Ханіоті, 

Греція 

 

http://ocdut.kr.ua/2019/03/10/informed_choice/
http://ocdut.kr.ua/2019/03/10/informed_choice/
http://ocdut.kr.ua/2019/03/10/critical_thinking/
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Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж» 

Всеукраїнський дитячий конгрес 

«Зіркові канікули в «Світі талантів» 
Диплом, І премія Одеса, 

червень-

липень, 2018 

р. 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес».   

Міжнародний Національний 

фестиваль моди, грації і таланту   
Диплом І місце м. Бодрум 

Туреччина, 

серпень, 2018 

р. 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес».  
Наумова Анна 

″ 
Гран прі ″ 

Народний художній 

колектив оркестр народних 

інструментів «Орія» 

Міжнародний фестиваль, 
фольклорний збір «Песни и танци от 

слънчева Добруджа» 

Диплом за участь Болгарія, 
серпень, 2018 

Студія художнього слова 

“Юність”. Куликовська 

Софія 

Переможець мистецького проекту 

«Відкриваємо нові таланти» 
Диплом Кропивницьк

ий, 

01.10.2018 р. 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна» 

Національний фестиваль-конкурс 

дитячої, юнацької та молодіжної 

творчості. Fest миру, радості і добра. 

Диплом Лауреата І 

премії 

Кропивницьк

ий, 12-

13.10.2018 р. 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія». 

Полудень Ольга 

″ 
Диплом Гран - прі ″ 

 Студія художнього слова 

“Юність”. Куликовська 

Софія 

″ 
Диплом Лауреата І 

премії 
″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Кочуг Поліна ″ 
Диплом Лауреата І 

премії ″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Сліпченко 

Дмитро 

″ 
Диплом Лауреата 

ІІ премії 
″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Шадріна Марія 
″ 

Диплом Лауреата 

ІІ премії 
″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Шпильова 

Ельвіра 

″ 
Диплом Лауреата 

ІІ премії 
″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес».  
Крунич Христина 

″ 
Диплом Лауреата І 

премії 
″ 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна». 

Круніч Крістіна 

″ 
Диплом Лауреата 

ІІ премії 
″ 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

ІV Всеукраїнський конкурс народної 
хореографії «Натхнення Хортиці» 

Диплом Гран-прі м. Запоріжжя, 
26 – 28.10. 

2018 р.  

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

ХІХ Всеукраїнський фестиваль 

«Сурми звитяги» 
Диплом Лауреата І 

ступеня 

Львів, 1-

4.11.2018 р. 

Народний художній колектив 

шоу – театр молодіжного 

клубу «Імідж». Яцина Дар'я, 

Токарєва Катерина, 

Мазаленко Єлизавета, Ступак 

Анна, Сенчіло Артем, 

Всеукраїнський відкритий 

фестиваль-конкурс ігрових програм 

«АДРЕСА ДИТИНСТВА - ГРА». 

Конкурс «Ігрові програми» 

Диплом Лауреата 

ІІ ступеня 

м. Запоріжжя,  

2-5.11.2018 р. 
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Гаврилюк Денис 

Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Сенчіло Артем 

″ 
Конкурс «Ігромайстер» 

Диплом Лауреата 

ІІ ступеня 
″ 

Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Гаврилюк Денис 

″ 
Диплом Лауреата 

ІІ ступеня 
″ 

Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Мазаленко Єлизавета 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Середня група 

Міжнародний фестиваль-конкурс 

талантів «Твоя мрія» 
Диплом І місце Кропивницьки

й, 3.11.2018 р. 

Студія художнього слова 

“Юність”. Софія 

Куликовська 

″ 
Диплом І місце ″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Марія 

Бондаренко 

″ 
Диплом І місце ″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Поліна Кочуг ″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив ансамбль 

бандуристів  «Орія». 

Середня група 

″ 
Диплом І місце ″ 

Народний художній 

колектив ансамбль 

бандуристів   «Орія». 

Старша група 

″ 
Диплом І місце ″ 

Народний художній 

колектив оркестр духових 

інструментів «Зміна». 

Семінар  Подяка  м. Кривий 

Ріг,  

3-4.11.2018 р. 

Народний художній 

колектив ансамбль сучасної 

хореографії «Час пік» 

Другий тур фольклорного 

фестивалю «Осіння казка» 
Диплом 5 по 

8.11.2018 р., 

Прага (Чехія) 

Народних художніх 

колективів студії 

вокального мистецтва 

«Антарес» (молодша група) 

VIІ Міжнародний фестиваль-

конкурс інструментального, 

вокального, хореографічного, 

театрального, циркового мистецтва 

та театрів мод «Свято талантів» 

творчого проекту «Тріумф-Fest» 

Диплом Лауреата І 

ступеня 

Кропивницьк

ий, 17-18.11. 

2018 р. 

Народних художніх 

колективів студії 

вокального мистецтва 

«Антарес». Віола Вернигора 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 

Народних художніх 

колективів студії 

вокального мистецтва 

«Антарес». Яна Аврахова 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 

Народних художніх 

колективів студії 

вокального мистецтва 

«Антарес». Круніч Крістіна 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 

Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 
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Єлизавета Мазаленко 

Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Поліна Григор'єва 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 

Народний художній 

колектив шоу – театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Катерина Токарєва 

″ 
Диплом Лауреата І 

ступеня 
″ 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

танцювальних шоу 
Диплом Лауреата  

І ступеня 

Харків, 25.11. 

2018 р. 

Школа журналістики та 

блогерства «КОСМОС». 

Єлизавета Єрещенко 

Всеукраїнський конкурс учнівських 

творчих робіт «Я — журналіст!» 
Диплом ІІІ ступеня 

(номінація відео) 

Київ, грудень 

2018 р.  

Студія художнього слова 

«Юність» 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

мистецтв для дітей та юнацтва 

«Різдвяні канікули» 

Диплом Лауреата 

ІІІ премії 

Львів, 10-

13.01.2019 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія». 

Полудень Ольга 

″ 
Диплом Лауреата І 

премії ″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія».  

″ 
Диплом Лауреата 

ІІ премії 
″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія».  

″ 
Диплом Лауреата 

ІІІ премії 
″ 

Народний художній 

колектив ансамбль сучасної 

хореографії «Час пік» 

номінація народний танець 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

творчості «Ми з України» 
Гран-прі м. Київ, 

19.01.2019 р.  

 

Народний художній 

колектив ансамбль сучасної 

хореографії «Час пік» 

″ 
 ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Середня вікова категорія 

Всеукраїнський дитячо-юнацький 

фестиваль-конкурс естрадної пісні 

«Різдвяна зіронька» 

Диплом І місце м. Мукачево, 

17-20.01.2019 

р. 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Вернигора Віолета 

″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Дует 

Томаз В., Тиха  

″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Аврахова Я. 

″ 
Диплом ІІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Томаз 

Варвара. 

″ 
Диплом І місце ″ 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Міжнародний проект-фестиваль, 

хореографічний семінар 
Диплом учасника Польща, 

м.Поліце, 

Січень 2019р 
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Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

молодша вікова категорія 

Всеукраїнський вокально-

хореографічний фестиваль-конкурс 

«Dance-Vokal-клас» 

Диплом І місце м. Львов, 2-

3.03.2019р. 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Томаз 

Варвара 

″ 
Диплом ІІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Орлович Єва 

″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Круніч Кристина 

″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Мироненко Ольга 

″ 
Диплом ІІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес»:  

Друга вікова категорія, 

Третя вікова категорія 

обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-фестивалю аматорської 

патріотичної пісні «Об’єднані 

піснею» 

 

 

 

І місце 

І місце 

м. 

Кропивницьки

й, 13 березня 

2019 р. 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Мироненко Ольга 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Томаз 

Варвара 

″ 
ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Вернигора  Віолетта 

″ 
ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Круніч Крістіна 

″ 
ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія» 

Полудень Ольга 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія» 

(ансамбль) 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив ансамбль 

бандуристів  «Орія» (друга 

вікова категорія) 

Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Єврофест» 
І місце м. Львів, 12-

14 квітня 

2019 р. 

Народний художній 

колектив ансамбль 

бандуристів  «Орія» (третя 

вікова категорія) 

Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Єврофест» 
І місце м. Львів, 12-

14 квітня 

2019 р. 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія» 

ХХІV Всеукраїнський відкритий 
фестиваль дитячої творчості, 

присвячений Всесвітньому Дню 

Диплом І місце м.Кропивниц
ький 17-19 

квітня 2019р. 
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(ансамбль, середня) Землі 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія» 

Полудень Ольга 

″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія» 

Гаваза Юлія 

″ 
Диплом ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив ансамбль 

бандуристів  «Орія».  

″ 
Гран-прі ″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Анастасія 

Кондратенко І вікова 

категорія. 

ХІ Міжнародний фестиваль пісні і 

танцю «Об'єднаємо дітей 

мистецтвом» 

Диплом ІІ місце м. 

Кропивницьк

ий, 21-22 

квітня 2019 р. 

Студія художнього слова 

“Юність”. Марія 

Бондаренко І вікова 

категорія. 

″ 
Диплом І місце ″ 

Студія художнього слова 

“Юність”. Софія 

Куликовська ІІ вікова 

категорія 

″ 
Диплом І місце ″ 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

″ 
Гран-прі ″ 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Міжнародний фестиваль-конкурс 

мистецтв (Fest music 2019)  
Гран-прі м. 

Чорноморськ 

Одеська обл.,  

20-22 травня 

2019 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Дует 

Мироненко Ольга та Круніч 

Крістина 

Міжнародний фестиваль-конкурс 
мистецтв (Fest music 2019)  

І місце м. 
Чорноморськ 

Одеська обл.,  

20-22 травня 

2019 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Тріо 

«VI YA S» Аврахова Яна, 

Вернигора Віола, Дороганич 

Софія 

Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Зоряний бриз» 
І місце м.Кітен, 

Болгарія, 2-16 

червня 2019 р. 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Вернигора Віола 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». 

Аврахова Яна 

″ 
ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес». Томаз 

Варавара 

″ 
ІІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес» 

(старша група) 

″ 
І місце ″ 
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Народний художній 

колектив студія вокального 

мистецтва «Антарес» 

(середня група) 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив ансамбль 

бандуристів  «Орія». 

″ 
І місце м.Кітен, 

Болгарія, 9-16 

червня 2019 р. 
Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Поліна Григор'єва 

Всеукраїнський фестиваль дитячої 

художньої творчості «Єдина 

родина» 

ІІІ місце м.Очаків 

Миколаївська 

обл., 9-16 

червня 2019 р. 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж».  

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Сергєєв Егор 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Токарєва Катерина 

″ 
ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив шоу-театр 

молодіжного клубу «Імідж». 

Коноплянка Артем 

″ 
ІІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія». 

Полудень Ольга 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив студія естрадної 

дитячої пісні «Вікторія» 

(ансамбль, середня) 

″ 
ІІ місце ″ 

Народний художній 

колектив оркестр народних 

інструментів «Орія» 

″ 
І місце ″ 

Народний художній 

колектив ансамбль сучасної 

хореографії «Час пік» 

Міжнародний фольклорний 

фестиваль «Folk Fest Skopje» 
Сертифікат 

учасника 

м. Скоп’є 

(Македонія), 
10-15 червня 

2019 

Народний художній 

колектив хореографічний 

ансамбль «Росинка» 

Міжнародний фестиваль «Sanny 

Olympia» 
Диплом учасника м.Варна, 

Болгарія, 15-19 

червня 2019 р.  

 

Крім того за навчальний рік було проведено більше 200  концертно-

видовищних заходів як комерційного характеру, так і благодійних. 

Комплексна програма побудована за проектно-модульною системою. 

Модулі  в ній визначені стабільні. В них же корегуються заходи та зміст. 

Проекти – це творчість одного чи групи педагогів. В цьому навчальному 

році це був проект за творчістю Шнітке за участю трьох народних художніх 

колективів – оркестру народних інструментів «Орія» (керівник колективу та 

проекту Матрос С.В.), театральної студії «Маска» (кер. Фільченкова Н.О.) та 

хореографічного ансамблю «Росинка» (кер Чайковська Г.Є.). Потрібно відмітити 

креативний підхід учасників творчої групи та професійність у своїх жанрах усіх 

виконавців, що знайшло схвальні відгуки під час Генеральної Асамблеї 
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Міжнародної асоціації позашкільної освіти та на Всеукраїнському конкурсі у 

Києві.  

За програмою «Дивосвіт» активно велась робота протягом року. У закладі 

активізувалась робота із комерційними заходами . В цьому році відвідувачів по 

середній і старшій школі на новорічні заходи було втричі більш ніж у минулому. 

Збільшилася кількість комерційних масових заходів і по молодшій школі. Не 

останню роль в цьому зіграло  відкриття їдальні. Близько 30 новорічних ранків 

проведено в ЦДЮТ («Антарес», «Час Пік», «Росинка», «Вікторія», «Маска»), 25 

новорічних ранків проведено в обласній філармонії (художні колективи «Імідж» 

та «Росинка», «Юність»).  

В цьому навчальному році 2 художні колективи святкували  ювілеї – 30-

річчя молодіжний клуб «Імідж», 25-річчя – хореографічний ансамбль «Час Пік». 

Обидва ювілеї пройшли на високому організаційному та художньому рівні. 

Хореографічний колектив «Росинка» отримав почесну відзнаку Кіровоградської 

області «Честь і слава Кіровоградщини». Педагог закладу, керівник гуртка студії 

художнього слова «Юність» Валентина Політаєва отримала нагрудний знак 

Василя Сухомлинського. Крім того педагоги закладу протягом року 

нагороджувались Грамотами різних рівнів та подяками. Це сприяє просуванню 

позитивного іміджу ЦДЮТ для зовнішньої аудиторії. 

На виконання програми «Регіон» протягом навчального року 

адміністрацією та методичними працівниками ОЦДЮТ проводилася методично-

інформаційна робота з педагогічними колективами закладів позашкільної освіти 

області (ЗПО). 

Протягом року та за планом роботи проводилися обласні очно-заочні масові 

заходи: обласний чемпіонат шкільних команд КВН та інтелектуальних ігор, 

фестиваль «Єврофест», сесії обласного парламенту дітей, обласні етапи 

Всеукраїнських фестивалей-конкурсів – «Молодь обирає здоров'я», аматорської 

дитячої патріотичної пісні «Об’єднані піснею» тощо. Започатковано молодіжний 

чемпіонат – Лігу гумору.  

 

В цілому, завдання поставлені перед педагогічним колективом обласного 

ЦДЮТ були виконані 

 

 

У 2019–2020 навчальному році педагогічний колектив обласного ЦДЮТ 

має на меті створення оптимальних психолого-педагогічних умов для 

самореалізації та розвитку особистості у закладі та сприяння відповідним 

процесам у позашкільних закладах області. До пріоритетів роботи закладу 

належить також виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту». 

У 2019–2020 навчальному році Комплексна цільова програма обласного 

ОЦДЮТ складається з програм: 

«Базис»: 
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- виконання державного замовлення щодо надання позашкільної освіти; 

- організація освітньої діяльності; 

- вивчення форм та методів здійснення освітнього процесу у гуртках, 

напрацювання критеріїв оцінювання результатів; 

- проведення заходів щодо збереження життя та здоров’я вихованців і 

педагогів, охорони праці педагогів; 

- аналіз, узагальнення матеріалів музею позашкільної освіти; 

- адміністративно-господарська робота; 

- пошук додаткових джерел фінансування. 

«Менеджер»: 

- забезпечення та удосконалення управлінської та організаційної функцій у 

роботі закладу; 

- організаційна підтримка реалізації основних напрямів діяльності закладу. 

«Регіон»: 

- виконання завдань щодо оптимізації зв’язків у роботі з позашкільними 

закладами області; 

- сприяння впровадженню інноваційних форм роботи з використанням 

сучасних технологій у роботу з районними, міськими та сільськими 

позашкільними закладами  

- організаційна підтримка та розвиток регіональних освітніх програм, 

організація та координація проведення обласних очно-заочних масових заходів 

художньо-естетичного та гуманітарного напряму. 

«Інновація»: 

- впровадження інноваційних форм та методів роботи у освітній процес 

обласного ЦДЮТ; 

- організація формуючого етапу експерименту роботи над науковою темою 

закладу; 

- організація роботи з підвищення педагогічної майстерності педагогічних 

кадрів обласного ЦДЮТ та області; 

- атестація педагогічних кадрів; 

- проведення педагогічних конкурсів. 

«Престиж»: 

- зосередження зусиль адміністрації, педагогів, батьків, дітей та 

громадськості на визначенні найголовніших стратегічних напрямів діяльності 

установи та на вирішенні її першочергових проблем; 

- інформаційно-видавнича діяльність; 

- розвиток продюсерського центру; 

- удосконалення роботи ресурсного центру. 

«Громадянин»: 

- розвиток дитячого самоврядування у закладі; 

- організація діяльності обласного парламенту дітей; 
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- організація роботи з правового, духовного, морального виховання, 

формування у дітей активної життєвої позиції, толерантності, здатності 

адаптуватися у соціальній, політичній, економічній сферах суспільства;  

- організація роботи щодо виховання патріота закладу, міста, Батьківщини;  

- виховання мовної культури в учасників освітнього процесу у закладі; 

- проведення ювілейного ХХV Всеукраїнського фестивалю, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі та Арт-лабораторії «Світ, який я створюю».  

«Партнери»: 

- об’єднання інтелектуальних, матеріальних та творчих сил різних 

зацікавлених організацій для вирішення спільних завдань в інтересах дітей 

регіону; 

- підтримка зв’язків з установами та організаціями, які є традиційними 

партнерами закладу; 

- пошук нових партнерів на місцевому, всеукраїнському та міжнародному 

рівнях; 

- розвиток дитячої дипломатії, розробка її сучасного змісту та форм 

діяльності; 

- організація парцитипативного та  превентивного виховання, робота 

закладу з соціального захисту гуртківців, організації оздоровлення дітей; 

- знайомство молоді з можливостями отримання освіти у навчальних 

закладах України та країн Європи. 

- ретельне вивчення  можливостей  участі у міжнародних проектах творчих 

колективів ЦДЮТ, враховуючі євроінтеграційні та євроатлантичні  плани 

України та практичного використання безвізу. 

«Гармонія»: 

- організація роботи з обдарованими дітьми з числа вихованців обласного 

ЦДЮТ та навчальних закладів області;  

- залучення обдарованих дітей закладу та області до участі у всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах;  

- здійснення моніторингу результативності участі творчих колективів 

закладу у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.  

«Дивосвіт»: 

- розвиток нових сучасних форм дитячого та молодіжного дозвілля; 

- організація змістовного дозвілля для дітей закладу та області. 

«Оберіг»: 

- реалізація концепції національно-родинного виховання в обласного 

ЦДЮТ та позашкільних навчальних закладах області;  

- забезпечення вивчення дітьми історичної та культурної спадщини 

українського народу; 

- популяризація українських народних та обрядових свят; 

- підвищення ролі батьків в управлінні закладом; створення системи 

родинного виховання; вдосконалення форм та методів роботи з батьківською 

громадою. 
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«Психолог»: 

 - сприяння створенню позитивного психологічного клімату в закладі, 

профілактиці негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

 

Здійснення заходів Комплексної програми забезпечить: 

- глибоке усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу мети, завдань 

та змісту комплексної програми; 

- впровадження якісно нових форм роботи над науковою темою установи, 

залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, 

формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення 

знань і творчого пошуку), забезпечення зростання фахової майстерності 

керівників гуртків; 

- підвищення рівня позашкільної освіти, вихованості та соціалізації дітей 

обласного ЦДЮТ; 

- гуманізацію виховного процесу, наповнення його високими морально-

духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, 

максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до 

особистісно-розвивальної творчості; 

- спрямування виховної роботи колективу на становлення високо духовної, 

демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і 

самодостатньої особистості; 

- підвищення позитивного іміджу обласного ЦДЮТ, випуск різних форм 

рекламної продукції як закладу, так і окремих творчих об’єднань; 

- удосконалення процесу виховання, розвитку та навчання гуртківців за 

результатами вивчення даних психологічних та індивідуальних особливостей 

дитини, залучення вихованців до роботи в Арт-лабораторіях. 

- активізацію співпраці педагогічного колективу ЦДЮТ із батьківською 

громадськістю, розширення кола спілкування з батьками, поліпшення організації 

батьківської просвіти; 

- моделювання та проектування діяльності кожного творчого колективу, 

визначення перспектив його розвитку та шляхів досягнення цієї мети; 

- ефективну роботу органу дитячого самоврядування Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ шляхом планування його діяльності, проведення засідань, 

вивчення думки дітей відносно їхньої ролі у закладі;  

- покращення соціально-психологічного клімату в усіх ланках установи, 

наявність тенденцій з формування єдиного колективу гуртківців та педагогів; 

- проведення традиційних заходів (іменинний тиждень, чемпіонати 

інтелектуальних ігор, новорічні свята, XXV фестивалю до Дня Землі, сесій 

обласного дитячого парламенту тощо);  

- проведення заходів щодо створення сучасної технічної бази 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ та естетичне оформлення навчальних 

кабінетів, приміщень закладу в цілому; 

- залучення додаткових джерел надання платних послуг.  
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ПРОГРАМА «БАЗИС» 

 

Керівник: Войчук В.О. 

Координатор: Кизименко В.О. 

 

Мета: створення системи освітнього процесу, яка б задовольняла потреби 

кожної дитини в отриманні позашкільної освіти, забезпечення потреби 

позашкільників області з напрямів діяльності, закріплених Статутом 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Завдання: 

- приведення мережі гуртків обласного ЦДЮТ у відповідність до потреб 

дітей та їх батьків, відкриття гуртків згідно з державним замовленням та 

відповідно соціального запиту; 

- забезпечення підбору та розстановки кадрів керівників гуртків з 

урахуванням їх фаху та освіти, забезпечення їм відповідних умов праці; 

- забезпечення охорони праці та техніки безпеки працівників закладу та 

гуртківців; 

- профілактика дитячого травматизму; 

- формування практичних навичок надання першої долікарської допомоги 

потерпілим та самодопомоги; 

- навчання прогнозуванню небезпечних ситуацій та знаходженню 

правильних рішень щодо безпечного виходу з них; 

- забезпечення систематичного аналізу стану освітнього процесу у закладі; 

- напрацювання методик аналізу діяльності закладу з усіх напрямів роботи; 

- створення системи інтелектуального розвитку вихованців обласного 

ЦДЮТ та методик оцінювання рівня інтелекту; організація конкурсів 

інтелектуалів; 

- напрацювання системи роботи з формування у вихованців здорового 

способу життя; 

- приведення системи надання платних послуг у відповідність до сучасних 

вимог. 

 

1. Методична робота 

1.1. Підготувати навчально-тематичний план закладу.  

Войчук В.О.  

До 1.10.2019 р. 

1.2. Проводити систематичний моніторинг занять з метою формування 

банку даних з досвіду роботи педагогів (вивчення системи роботи конкретного 

педагога, традиційних і нетрадиційних методів та форм організації педагогічної 

діяльності з вихованцями на різних етапах отримання позашкільної освіти). 

Войчук В.О.,  

профільні методисти,    

керівники гуртків.  
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Протягом року. 

1.3. Здійснювати методичне навчання педагогів на основі діагностики 

потреб  їхньої   професійної    діяльності. 

Долгополова Н.К. 

методисти  

Постійно. 

1.4. Надавати практичну допомогу молодим спеціалістам та педагогам, які 

потребують допомоги в організації самоосвіти. Організувати роботу Школи 

педагогічної майстерності та психолого-педагогічних семінарів. 

Войчук В.О.,  

Долгополова Н.К.  

Протягом року. 

1.5. Забезпечити реалізацію проекту «Регіональна Програма 

інтелектуального розвитку дітей та молоді Кіровоградщини», організаційно-

педагогічний аспект.  

Кизименко В.О.  

До 01.06.20 р. 

Згідно Плану заходів    

проекту. 

1.6. Організувати системну роботу з підготовки методичної продукції і 

друкованих дидактичних матеріалів за пріоритетом їх видання.  

Долгополова Н.К.,  

Войчук В.О. 

Протягом року. 

1.7. Здійснити перевірку документації гурткової роботи, аналіз готовності 

документальної бази гуртків.  

Войчук В.О.  

Серпень 2019 р. 

1.8. Підібрати та проаналізувати інформаційні, нормативні матеріали з 

питань розвитку дистанційної форми навчання в умовах позашкільної освіти. 

Продовжити вивчення можливості адаптації навчальних програм гуртків 

соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів до очно-заочної форми 

навчання. 

Войчук В.О.  

До 15.11.2019 р. 

1.9. Підготувати та затвердити Положення про проведення Тижнів безпеки 

життєдіяльності у Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької 

творчості в 2019–2020 навчальному році. 

      Кордонська Л.М.,  

      Пугакова Н.Г.  

    Серпень 2019 р. 

1.10. Підготувати проект наказу «Про організацію роботи в ЦДЮТ щодо 

збереження життя та здоров’я учнів під час педагогічного процесу та в побуті», 
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яким затвердити план Комплексних заходів щодо профілактики дитячого 

травматизму у освітньому процесі та у побуті вихованців Кіровоградського 

обласного центру дитячої та юнацької творчості на 2019– 2020 н. р. 

Кордонська Л.М. 

 Серпень 2019 р. 

1.11. Розробити та реалізувати план проведення заходів «Тижнів безпеки 

життєдіяльності». 

Кордонська Л.М.,  

Пугакова Н.Г.,  

зав. відділами, 

керівники гуртків 

Протягом року. 

1.12. Забезпечити організацію роботи атестаційної комісії відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників та оформити 

документи на атестаційну комісію при управлінні освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської облдержадміністрації. 

Войчук В.О., Пугакова 

Н.Г. 

Вересень – березень 

2019–2020 н. р. 

1.13.Забезпечити  ведення документації загальних зборів трудового 

колективу Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Чанковська А.М., 

Пугакова Н.Г. 

Вересень– червень 

2019– 2020 н. р. 

 

 

2. Організаційно-аналітична робота 
 

2.1. Здійснювати аналіз організаційно-педагогічної діяльності та 

методичного забезпечення гуртків протягом 2019–2020 н.р. 

Войчук В.О., 

Кизименко В.О.  

Вересень 2019 р., 

травень 2020 р. 
 

2.2. Під час проведення моніторингу організаційно-педагогічної діяльності 

та методичного забезпечення роботи гуртків здійснити наступне: 

2.2.1. Встановити відповідність наповнення гуртків згідно до тарифікації. 

Зав.відділами, 

керівники гуртків, 

Войчук В.О.  

До 15.09.2019 р. 
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2.2.2.Здійснити комплексну перевірку комплектування груп у гуртках та 

творчих об’єднаннях обласного ЦДЮТ. 

Суркова Г.П.,   

Войчук В.О.,  

зав. відділами.  

До 29.09.19 р. 

2.2.3.Здійснити перевірку ведення документації керівниками гуртків.  

Войчук В.О.  

До 14.10.2019 р. 

2.3. Розробити графік проведення відкритих занять та виховних заходів у 

гуртках керівників гуртків, що атестуються. 

Войчук В.О.,  

зав.відділами.  

До 28.10.2019 р. 

2.4.Скласти списки вихованців – випускників обласного ЦДЮТ. Провести 

екзамени на отримання свідоцтва державного зразка про позашкільну освіту.  

Зробити аналіз залучення керівниками гуртків випускників до екзаменів. 

Войчук В.О.  

Вересень 2019–

Травень 2020 р. 

2.5. Продовжити реалізацію проекту «Регіональна Програма 

інтелектуального розвитку дітей та молоді Кіровоградщини». 

Кизименко В.О.  

Протягом року. 

2.6. Здійснювати контроль за впровадженням довгострокового 

гуманітарного проекту «Арт-лабораторія життєвих завдань». 

Суркова Г.П., 

Кордонська Л.М. 

Заввідділами 

Протягом року. 

2.7. Напрацювати проблематику тем інтелектуального розвитку учнів на 

поточний рік 

Кизименко В.О.  

Протягом року. 

 

2.8. Підготувати методичні рекомендації: 

- «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості та історія 

чемпіонатів з інтелектуальних ігор Кіровоградщини» (з досвіду роботи 

методиста»)»                                     

Кизименко В.О.  

До 1.07.2020 р. 

2.9. Проведення Інструктажів та бесід з охорони життя і здоров’я  дітей: 

- правила дорожнього руху; 
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- правила пожежної безпеки; 

- правила поведінки з електроприладами; 

- правила поведінки на льоду; 

- правила поведінки на воді; 

- правила поведінки в надзвичайних ситуаціях 

 

2.10. Провести тижні безпеки життєдіяльності:  

 Тиждень знань правил Дорожнього руху на тему: «Правила дорожнього 

руху знай – життя та здоров’я зберігай!» 

Вересень, 2019 р. 

 Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Про вогонь нам треба 

знати, з ним не можна жартувати» 

Листопад, 2019 р. 

 Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності 

на тему: «Здоров’я дітей – здоров’я нації» 

Січень, 2020 р. 

 Тиждень знань безпеки життєдіяльності (в рамках якого проводиться 

день Цивільного захисту) на тему: «Щоб не трапилось біди, обережним будь 

завжди!» 

Квітень, 2020 р.   

 Тиждень знань правил Дорожнього руху на тему: «Рушаєш у дорогу чи 

далеку путь – про  правила дорожні не забудь» 

 Травень 2020 р. 

 

Кордонська Л.М.,  

Пугакова Н.Г.,  

зав. відділами, 

керівники гуртків. 

2.11. Оформити у бібліотеці обласного ЦДЮТ книжкові виставки у 

відповідності з тематикою тижнів безпеки життєдіяльності (п. 2.10.).  

Івлєва Ю.С. 

Вересень-травень 

2019–2020 н. р. 

2.12. Підбирати та поширювати матеріали з питань безпеки життєдіяльності 

серед вихованців та педагогів. 

Кордонська Л.М., 

Пугакова Н.Г.  

Вересень-травень 

2019–2020 н. р. 

 

2.13. Ведення роз'яснювальної роботи з дітьми,  педагогічними 

працівниками та батьківською  громадськістю з питань антибулінгу. 

Кордонська Л.М., 
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 Береславська О.М., 

зав. відділами,  

керівники гуртків. 

Протягом року 

 

2.14. Ведення роз'яснювальної роботи з дітьми, педагогічними 

працівниками та батьківською громадськістю з питань  основних правил безпеки 

дітей в мережі Інтернет 

Кордонська Л.М., 

 Пугакова Н.Г.,  

зав. відділами,  

керівники гуртків. 

Протягом року 

2.15. Ведення превентивної роботи з дітьми,  педагогічними працівниками 

та батьківською  громадськістю з попередження суїцидальної поведінки у дітей 

Кордонська Л.М., 

Береславська О.М.  

зав. відділами,  

керівники гуртків. 

Протягом року 

2.16. Взяти участь у конкурсах: 

- Обласному огляді-конкурсі серед закладів освіти на кращу роботу з питань 

збереження життя і здоров’я учнів, вихованців. 

Кордонська Л.М., 

Пугакова Н.Г.  

Протягом року. 

- Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони 

праці в закладі. 

Кордонська Л.М.    

Протягом року. 

2.17. Відвідувати виховні заходи з безпеки життєдіяльності у гуртках 

закладу. 

Кордонська Л.М., 

Пугакова Н.Г.  

Вересень-травень 2019–

2020 н. р. 

2.18. Надавати методично-консультативну допомогу педагогам 

позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів 

обласного підпорядкування з підготовки документів на підтвердження та 

присвоєння звання «Зразковий» та «Народний художній колектив». 

Пугакова Н.Г.  

Серпень 2019 – червень 

2020 н. р.  
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ПРОГРАМА «МЕНЕДЖЕР» 

 

Керівник: Суркова Г.П. 

Координатор: Войчук В.О. 

 

Мета: забезпечення системного цілеспрямованого управління діяльністю 

закладу. 

Завдання:  

- управління педагогічними, господарськими процесами; процесами 

кадрового, фінансового, нормативного, методичного, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності цілісної системи позашкільного навчального закладу, 

координація діяльності структурних підрозділів; 

- запровадження інноваційних форм управлінської діяльності в роботу 

закладу – управління програмами, проектами, стратегічним розвитком творчих 

об’єднань. 

 

1. Адміністративна робота 

 

1.1  Засідання педагогічних рад: 

"Про завдання педагогічного колективу на 2019–2020 н.р. 

1. Планування навчально-виховної роботи на 2019–2020 н.р. 

2. Прийняття календарного плану виховних заходів. 

3. Затвердження Комплексної програми ЦДЮТ на 2019–2020 н.р. 

Суркова Г.П.,  

Кордонська Л.М. 

Долгополова Н.К. 

Вересень 2019 р. 

"Формування громадянських та естетичних цінностей вихованців позашкільного 

навчального закладу засобами Арт-лабораторій життєвих завдань «Світ, який я 

створюю». 

1. Основні етапи роботи тематичних лабораторії в 2019/2020 навчальному 

році. 

2. Теоретичні аспекти дослідження ціннісних орієнтирів. 

3. Ознайомлення з підсумками роботи лабораторії «Світ, який я створюю». 

 

Січень 2020 р 

Суркова Г.П., 

Мироненко Л.С. 

"Про підсумки роботи педагогічного колективу за рік". 

1. Проблеми організації навчальної та методичної діяльності. 

2. Результати моніторингу ефективності діяльності гуртків за рік. 

3. Про науково-практичну діяльність у закладі. 

Суркова Г.П.,  
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Войчук В.О., 

Кордонська Л.М. 

Червень 2019 р. 

1.2  Засідання адмінради: 

Вересень: 

- Складання тарифікації на навчальний рік. 

Суркова Г.П., Войчук В.О. 

- Проведення тижня з безпеки життєдіяльності.  

Кордонська Л.М. 

- Складання плану та кошторису обласних масових заходів на 2019–2020 

навчальний рік. 

Войчук В.О., зав. відділами 

- Підготовка до педради. 

Суркова Г.П., Долгополова Н.К. 

Жовтень: 

- Проведення чергової та позачергової атестації педагогічних працівників 

закладу 2019–2020 н.р. 

Войчук В.О. 

- Про результати проведення Тижня  безпеки життєдіяльності. 

Кордонська Л.М. 

- Про проведення Іменинного тижня  

Сивоконь Л.Л. 

Листопад: 

- Підготовка закладу до зими. 

 

- Проведення тижня з Охорони праці. 

Кордонська Л.М. 

- Ознайомлення з Положенням про ХХV Всеукраїнський фестиваль дитячої та 

юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі. 

Долгополова Н.К. 

- Про температурний режим, економію енергоносіїв. 

Гноєвий  К.І. 

Грудень: 

- Затвердження плану зимових канікул, плану підготовки до них. 

Сивоконь Л.Л. 

- Підготовка до педради. 

 

- Ознайомлення з кошторисом на 2019-2020 р. 

Суркова Г.П. 

- Про організацію системи роботи з БЖ. 

Кордонська Л.М. 

- Про забезпечення санітарних норм роботи закладу під час проведення 

масових заходів 
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Січень: 

- Обговорення підсумків проведення зимових канікул. 

Сивоконь Л.Л. 

- Формування розкладу занять на ІІ півріччя н.р. 

Войчук В.О. 

- Обговорення підготовки до ХХV Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі. 

Суркова Г.П., Войчук В.О. 

- Про температурний режим у закладі. 

 

Лютий : 

- Про роботу художньої ради. 

Сивоконь Л.Л. 

- Про роботу ресурсно-інформаційного центру. 

Крисак Ю.С. 

- Про роботу методичної ради. 

Долгополова Н.К. 

- Про роботу батьківської ради 

Кордонська Л.М. 

Березень: 

- Про стан підготовки до ХХV Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі. 

Суркова Г.П. 

- Про хід атестації педагогічних працівників. 

Войчук В.О. 

- Про результати проведення масових заходів. 

Сивоконь Л.Л. 

- Про проведення тижнів  БЖ 

Кордонська Л.М. 

Квітень: 

- Про роботу платних гуртків 

Войчук В.О. 

- Про атестацію педагогічних працівників закладу. 

Войчук В.О. 

- Про підсумки проведення ХХV Всеукраїнського фестивалю дитячої 

творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі 

Суркова Г.П. 

 

Травень: 

- Про підготовку до проведення масових заходів. 

Сивоконь Л.Л. 

- Складання плану відкритих підсумкових занять, проведення екзаменів 
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випускників закладу. 

Войчук В.О. 

- Обговорення плану на літо. 

Суркова Г.П. 

Червень: 

- Про підготовку до заключної педагогічної ради. 

Суркова Г.П. Войчук В.О., 

Кордонська Л.М. 

- Про оздоровлення дітей у літній період 2020 року. 

Завідуючі відділами 

- Про обсяги ремонтних робіт 

Суркова Г.П. 

- Спільні заходи з профспілковим комітетом 

- Внесення змін та доповнень до Колективного договору. 

- Збори профспілкової організації 

- Про зимовий відпочинок членів профспілки. 

- Про літній відпочинок та оздоровлення членів профспілки. 

Суркова Г.П., Войчук В.О. 

1.3 . Системний контроль за: 

- наповненістю гуртків; 

- індивідуальними заняттями; 

- дисципліною працівників; 

- виконанням наказів; 

- роботою сумісників; 

- якістю та змістом проведення занять, заповненням журналів. 

Суркова Г.П., Войчук В.О. 

зав. відділами 

 

2. Господарська робота 

2.1. Контроль за економною витратою електроенергії, тепла, води, дотримання 

лімітів споживання (щомісячно). 

Протягом року 

2.2. Розробка переліку та кошторису ремонтних робіт до нового навчального 

року.  

Травень – червень 2020 р. 

2.3. Підготовка закладу до нового навчального року 

Червень – серпень 2020 р. 

2.4. Складання кошторису витрат позабюджетних надходжень. 

Економічна рада 

Суркова Г.П. 
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ПРОГРАМА «РЕГІОН» 

 

Керівник: Суркова Г.П. 

Координатор: Долгополова Н.К. 

 

Мета: забезпечення механізму реалізації державної програми у галузі 

позашкільної освіти в Кіровоградській області. 

Завдання: 

- методично забезпечити навчання педагогічних кадрів відповідного 

профілю позашкільних закладів області; 

- продовжити практику відкриття гуртків на базі інтернатних закладів 

області; 

- забезпечити роботу обласного парламенту дітей та обласної ради 

євроклубів; 

- забезпечити стратегію впровадження в області системи національного, 

громадянського, художньо-естетичного, інтелектуального виховання, програми 

здорового способу життя; реалізацію концепції національно-патріотичного 

виховання; 

- налагодити оперативну взаємну інформацію з районними позашкільними 

закладами через сайт обласного ЦДЮТ, сайти районних позашкільних закладів 

та інші інноваційні комунікаційні засоби; 

- організувати змістовну масову діяльність з дітьми області; 

- продовжити впровадження нової концепції проведення Всеукраїнського 

фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому дню Землі «Моя 

країна – Україна». 

 

 

1. Методична робота 

1.1. Продовжити роботу з надання методичної допомоги позашкільним закладам 

області  

Долгополова Н.К.,  

методисти. 

Протягом  

навчального року  

1.2. Надавати комплексну методичну допомогу районним позашкільним 

навчальним закладам за запитами та перевірити ефективність надання 

методичної допомоги, використовуючи сучасні електронні засоби. 

Методисти.  

Протягом року. 

1.3. Спільно з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського забезпечити проведення 

обласних семінарів директорів та методистів районних позашкільних закладів. 

Методисти. 
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За графіком. 

Протягом  року. 

1.4. Організувати опитування усіх категорій педагогічних працівників 

позашкільних закладів щодо організації системної дистанційної методичної 

допомоги. 

Кизименко В.О.  

Пасічняк О.М.  

До 15 вересня 2019 

р. 

1.5. Визначити цільові профільні групи керівників гуртків, забезпечити їм 

можливість спілкування в сучасному інформаційному середовищі через 

створення тематичних веб-ресурсів, професійних інтернет-спільнот тощо. 

Долгополова Н.К., 

методисти. 

Протягом  

навчального року. 

1.6. Організувати навчання координаторів обласного парламенту дітей, 

євроклубів, керівників гуртків КВН, інтелектуальних ігор під час проведення 

обласних масових заходів. 

Олексієнко К.В. 

Кизименко В.О.  

Тарасова К.В.  

Згідно плану 

обласних  

масових заходів. 

1.7. Провести вивчення результативності роботи позашкільних закладів області 

за підсумками навчального року. 

Долгополова Н.К., 

методисти. 

Червень 2019 р. 

1.8. Організувати моніторинг сайтів районних, міських позашкільних 

навчальних закладів з наступним розміщенням інформації на сайті обласного 

ЦДЮТ. 

Пасічняк О.М. 

Постійно. 

1.9. Організувати розміщення у пресі інформації про районні, міські позашкільні 

навчальні заклади 

Крисак Ю.С. 

Постійно. 

1.10. Здійснювати системний пошук проектів на отримання грантів. Забезпечити 

залучення до участі у проектах дітей з області 

Тарасова К.В. 

Протягом  
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навчального року. 

 

 

2. Навчальна діяльність 

2.1. Організувати роботу гуртків в інтернатних закладах області. 

Войчук В.О.,  

Круніч Ю.О., 

Гладченко Т.О. 

Серпень 2019 р. 

2.2. Продовжити навчальну діяльність лідерів учнівського самоврядування 

шляхом дистанційної форми навчання. 

Кордонська  Л.М. 

Войчук В.О. 

Олексієнко К.В. 

Вересень 2019 р. – 

 червень 2020 р. 

 

 

3. Масова діяльність 

 

3.1. Проведення обласних заходів за окремим графіком очно-заочних масових 

заходів: 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата Контактна особа 

 Вересень   

1.  1 етап XXІІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2020/2021 н.р.: Синхронний 

Кубок з гри «Що? Де? Коли?» 

Вересень, 2019 р. Кизименко В.О. 

 Жовтень   

2.  Регіональна інтернет-конференція Жовтень, 2019 р. Олексієнко К.В. 

3.  ІІ етап XXІІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2020/2021: Кубок Східного 

дивізіону області з гри «Брейн-ринг», 

Чемпіонати Східного дивізіону з ігор 

«Козацький бліц» та «Гетьманський 

герць» 

Жовтень, 2019 р. Кизименко В.О. 
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4.  Кубок Східного дивізіону 

Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри «Своя гра» 

Жовтень, 2019 р. Кизименко В.О. 

5.  1 етап XXІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед молоді 

сезону 2020/2021 н.р.: Олімпійський 

Кубок з гри „Що?Де? Коли?‖ серед 

молоді 

Жовтень, 2019 р. Кизименко В.О. 

6.  ІІ етап XXІІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2020/2021 н.р.: Кубок 

Західного дивізіону  обл з гри «Брейн-

ринг», Чемпіонати Західного 

дивізіону з ігор «Козацький бліц» та 

«Гетьманський герць», 

Жовтень, 2019 р. Кизименко В.О. 

7.  Кубок Західного дивізіону 

Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри «Своя гра» 

Жовтень, 2019 р. Кизименко В.О. 

8.  Обласний конкурс світлин соціальної 

тематики до Міжнародного дня 

міжкультурного діалогу на тему 

діалогу, толерантності та 

взаєморозуміння 

Жовтень, 2019 р. 

 

Тарасова К.В. 

 

9.  Реалізація обласного проекту «Європа 

без кордонів». Засідання Ради 

євроклубів Кіровоградщини 

Жовтень, 2019 р. Тарасова К.В. 

 

10.  Координаційна рада обласного 

парламенту дітей. Обласна Школа 

лідерів 

Жовтень, 2019 р. Олексієнко К.В. 

 Листопад   

11.  Сесія обласного парламенту дітей Листопад, 2019 р. Олексієнко К.В. 

12.  Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Відбірковий тур 

Листопад, 2019 р. Мироненко Л.С. 

13.  Обласний етап чемпіонату 

«Молодіжна Ліга сміху». Відбірковий 

Листопад, 2019 р. Мироненко Л.С. 
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тур 

14.  Чемпіонат  міста з інтелектуальної 

гри «Брейн-ринг» серед школярів 

Листопад, 2019 р. Кизименко В.О. 

15.  Чемпіонат Кіровограду з 

інтелектуальної гри „Брейн-ринг‖ 

серед школярів 

Листопад, 2019 р. Кизименко В.О. 

16.  ІІІ етап XXІІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2020/2021 н.р.: Чемпіонат 

області з гри «Брейн-ринг».Фінал 

Листопад, 2019 р. Кизименко В.О. 

17.  Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри «Своя гра» 

Листопад, 2019 р. Кизименко В.О. 

18.  ІІ етап XXІ Чемпіонату області 

Кіровоградської з інтелектуальних 

ігор серед молоді сезону 2020/2021 

н.р.: Чемпіонати області з ігор 

„Ерудит-квартет‖ та „Своя гра‖  

Листопад, 2019 р. Кизименко В.О. 

19.  Обласний конкурс до Міжнародного 

дня толерантності 

Листопад, 2019 р. Тарасова К.В. 

 Січень   

 Засідання Ради євроклубів 

Кіровоградщини. Реалізація 

обласного проекту «Європа без 

кордонів». 

Січень, 2020 р. 

 

Тарасова К.В. 

 

 Регіональна інтернет-конференція Січень, 2020 р. Олексієнко К.В. 

 Лютий   

 Координаційна рада обласного 

парламенту дітей. Обласна Школа 

лідерів  

Лютий, 2020 р. Олексієнко К.В. 

 Сесія обласного парламенту дітей. Лютий, 2020 р. Олексієнко К.В. 

 ІV етап XXІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2019/2020: Кубок Східного 

дивізіону області з гри «Що? Де? 

Коли?» 

Лютий, 2020 р. Кизименко В.О. 
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 Кубок Східного дивізіону 

Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри «Ерудит-квартет» 

Лютий, 2020 р. Кизименко В.О. 

 ІV етап XXІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2019/2020: Кубок Західного 

дивізіону області з гри 

«Що?Де?Коли?» 

Лютий, 2020 р. Кизименко В.О. 

 Кубок Західного дивізіону 

Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри «Ерудит-квартет» 

Лютий, 2020 р. Кизименко В.О. 

 Конкурс проектів «Крокуємо до 

Європи» 

Лютий, 2020 р. Тарасова К.В. 

 Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Півфінал 

Лютий, 2020 р. Мироненко Л.С. 

 Обласний етап чемпіонату 

«Молодіжна Ліга сміху». Півфінал 

Лютий, 2020 р. Мироненко Л.С. 

 Березень   

 Координаційна рада обласного 

парламенту дітей. Обласна Школа 

лідерів 

Березень, 2020 р. Олексієнко К.В. 

 Тиждень документального кіно «Рівні 

рівності» (XVII Міжнародний 

фестиваль документального кіно про 

права людини на DOCUDAYS.UA) 

 Березень, 2020 р. Тарасова К.В. 

 Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Фінал. 

Березень, 2020 р. Мироненко Л.С. 

 Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор «Що?Де?Коли?» 

(фінал) серед школярів 

Березень, 2020 р. Кизименко В.О. 

 ІV етап XXІ Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

сезону 2019/2020 н.р.: Чемпіонат 

області з гри «Що? Де? Коли?». 

Фінал. Олімпійський Кубок з гри 

Березень, 2020 р. Кизименко В.О. 
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«Що? Де? Коли?» 

 Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри „Ерудит-квартет‖ 

серед школярів 

Березень, 2020 р. Кизименко В.О. 

 ІІІ етап XX Чемпіонату 

Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор серед молоді 

сезону 2019/2020 н.р.: Чемпіонат 

області з гри „Що? Де? Коли?‖ 

(фінал) 

Березень, 2020 р. Кизименко В.О. 

 Ярмарок проектів Березень, 2020 р. Тарасова К.В. 

 Квітень   

 Регіональна інтернет-конференція Квітень, 2020 р. Олексієнко К.В. 

 Обласний етап чемпіонату шкільних 

команд КВН. Фінал. 

Квітень, 2020 р. Мироненко Л.С. 

 Обласний етап чемпіонату 

«Молодіжна Ліга сміху». Фінал. 

Квітень, 2020 р. Мироненко Л.С. 

 Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальних ігор «Що?Де?Коли?» 

серед молоді 

Квітень, 2020 р. Кизименко В.О. 

 Чемпіонат Кіровоградської області з 

інтелектуальної гри «Брейн-ринг» 

серед молоді 

Квітень, 2020 р. Кизименко В.О. 

 Обласний етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсу образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва 

«Знай і люби свій край!» 

Квітень, 2020 р. Приходько К.А. 

 

 Сесія обласного парламенту дітей. Квітень, 2020 р. Олексієнко К.В. 

 XXV Всеукраїнський фестиваль 

дитячої творчості присвячений 

Всесвітньому Дню Землі. Номінації:  

-  Хореографія  

 

 

- - Образотворче мистецтво 

 

 

Квітень, 2020 р.  

 

 

Мироненко Л.С., 

Круніч Ю.О. 

 

Гладченко Т.О. 

Приходько К.А. 
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-  

- - Громадська думка 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

 - Конкурс творчості до Дня Європи Квітень, 

Травень, 2020 р. 

Тарасова К.В. 

 Травень   

 Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю- конкурсу «Молодь обирає 

здоров'я» 

Травень, 2020 р.. Пугакова Н.Г. 

 Засідання Ради євроклубів 

Кіровоградщини. 

Травень, 2020 р. Тарасова К.В. 

 Фестиваль «Єврофест – 2019» Травень, 2020 р. Тарасова К.В. 

 Обласний конкурс „Активна 

генерація‖ 

Травень, 2020 р. Олексієнко К.В. 
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ПРОГРАМА «ІННОВАЦІЯ» 

 

Керівник: Долгополова Н.К. 

Координатор: Пасічняк О.М. 

 

Мета: застосування педагогічних інновацій у освітньому процесі гуртків 

закладу; впровадження інформаційно-комунікативних технологій в педагогічний 

процес закладу; розвиток комунікативних мережевих форм взаємодії з 

районними та міськими ПНЗ; удосконалення професійної майстерності та 

педагогічної культури педпрацівників Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Завдання: 

- забезпечення інформаційно-методичного та наукового супроводу щодо 

реалізації інноваційних навчально-виховних форм роботи у гуртках закладу; 

- сприяння розробці інформаційно-комунікативних форм роботи педагогів 

закладу з районними та міськими ПНЗ; 

- сприяння і надання допомоги педагогам обласного ЦДЮТ та ПНЗ області 

щодо оволодіння сучасними вітчизняними та зарубіжними інформаційними 

технологіями навчання та виховання дітей; 

- організація системного забезпечення науково-дослідної роботи закладу; 

- методичний супровід діяльності педагогів-учасників ініціативної групи 

«Арт-лабораторії життєвих завдань»; 

- здійснення методичного консультування педагогів та колективів 

позашкільних навчальних закладів області; 

- розвиток консультативно-методичних послуг позашкільним закладам 

області; 

- розвиток системи підвищення фахового та методичного рівня 

педагогічних працівників Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

 

1. Методична робота 

1.1. Підвищувати фахову та професійну кваліфікацію педагогічних 

працівників обласного ЦДЮТ та педагогічних кадрів позашкільних навчальних 

закладів області; здійснювати методичний супровід довгострокових проектів; 

удосконалювати методичну роботу в межах партнерських угод. 

Розвивати співпрацю з обласним ІППО імені Василя Сухомлинського в 

організації навчання та професійного удосконалення роботи педагогічних 

працівників. 

Консультувати педпрацівників з приводу процесів сертифікації 

Долгополова Н.К. 

Вересень 2019– 

 червень 2020 рр. 

1.2. Створити відеотеку методично-інформаційної продукції та майстер-

класів за напрямами діяльності керівників гуртків позашкільних навчальних 

закладів області та розміщати відеоролики на сайті обласного ЦДЮТ. 
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Методисти,  

керівники гуртків. 

За запитом. 

1.3. Брати участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях з 

проблем позашкільної освіти. 

Педагоги,  

методисти, 

адміністрація. 

За запрошеннями. 

1.4. Розробити план науково-дослідної роботи педагогічного колективу над 

проблемою закладу «Модернізація освітнього процесу в ПЗО Формування 

життєвих цінностей вихованців засобами позашкільної освіти» на 2019–2020 

навчальний рік. 

Серпень-вересень 2019 р 

Пасічняк О.М.. 

1.5. Організувати роботу  профільних методичних об’єднань педагогічних 

працівників обласного ЦДЮТ: керівників вокальних  гуртків  та акомпаніаторів, 

керівників  хореографічних гуртків, керівників гуртків  інструментального 

жанру, керівників гуртків образотворчого та декоративно – прикладного 

мистецтва, керівників гуртків гуманітарного та соціально – реабілітаційного 

профілю.  

Пасічняк О.М. 

Протягом року. 

1.6. Забезпечити методичний супровід науково-дослідної роботи колективу 

закладу над темою «Модернізація освітнього процесу в ЗПО. Формування 

життєвих цінностей вихованців засобами позашкільної освіти». 

Пасічняк О.М., Методисти. 

За окремим планом. 

1.7. Організувати діяльність обласного ЦДЮТ відповідно до стратегічних 

напрямів розвитку закладу, а саме таких: 

- розвиток інформаційного супроводу роботи закладу; 

- методичне забезпечення діяльності педагогів щодо формування 

ціннісних орієнтирів вихованців гуртків ОЦДЮТ. 

Войчук В.О., Кордонська Л.М., завідуючі відділами. Постійно. 

1.8. Надавати консультації педагогам та методистам позашкільних 

навчальних закладів області з метою удосконалення їх методичної роботи. 

Профільні методисти. 

За запитом 

 

Громадянське виховання Олексієнко К.В.,  

Тарасова К.В. 

Інтелектуальне, економічне виховання, 

нормативне забезпечення роботи позашкільного 

Кизименко В. О 



43 

 

закладу, музейна справа 

Художньо-естетичне виховання Мироненко Л.С. 

Організація дозвіллєво-масової роботи методист з дозвіллєвої 

діяльності 

Родинне, національне виховання Методист з родинного 

та національного 

виховання. 

Безпека життєдіяльності, валеологічне 

виховання, методичний супровід документів на 

отримання почесних звань художніх колективів 

Пугакова Н. Г. 

Інноваційна діяльність  Пасічняк О.М. 

Психологічний супровід НВП, превентивне 

виховання 

Пасічник А.В. 

Береславська О.М. 

 

1.9.Погодити педагогічні проблеми, над якими працюють педагоги закладу. 

Затвердити їх на  засіданні методичної ради. 

Долгополова Н. К. 

Пасічняк О.М.  

До 15.11.2019р.. 

 

1.10. Оновлювати зміст діючих навчальних програм, забезпечити педагогів 

інформацією щодо навчальних програм, затверджених МОН. 

Войчук В. О.,  

Профільні методисти, 

керівники гуртків 

Протягом року. 

 

2. Організаційна робота 

2. 1. Провести засідання методичної ради закладу на тему:  

- «Завдання методичної ради на 2019– 2020 роки».                Суркова Г.П. 

Вересень 2019 р. 

- «Про науково-дослідну роботу над темою «Формування ціннісних 

орієнтирів у освітньому процесі позашкільного навчального закладу». 

  

- «Про затвердження переліку методичної продукції на 2019–2020 

навчальний рік» 

Долгополова Н.К. 

 

Пасічняк О.М. 

Жовтень 2019 р. 

- «Про підготовку проведення номінацій та творчої майстерні в програмі 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Дню 

Землі». 
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Долгополова Н. К. 

Лютий 2020 р. 

- «Про підсумки науково-дослідної роботи колективу за рік» 

Квітень 2020 р. 

Пасічняк О.М. 

2.2. Організувати роботу Школи педагогічної майстерності за наступними 

темами: 

1. Всесвітній день гідності та свободи. Освітній аспект.  

Олексієнко К.В, 

грудень, 2019 

2. Trello: середовище для ефективної командної та індивідуальної роботи  

Пасічняк О.М. 

 січень 2019 р. 

 

3. Метод проектів: сфера застосування, переваги та проблеми.  

Тарасова К.В., 

 січень 2020 р.  

 

4. Розвиток творчих здібностей особистості засобами Арт-лабораторії 

життєвих завдань «Світ, який я створюю» 

Мироненко Л.С., 

Листопад  2019 р. 

 

5. Кейс-технологія. Безпека життєдіяльності у практиці освітньої діяльності. 

Пугакова Н.Г., 

лютий 2020. р. 

 

6. Проблеми небезпечного дитячого та молодіжного дозвілля. Вирішення їх 

засобами позашкільної освіти. 

методист з дозвіллєвої діяльності, 

лютий 2020 р. 

 

7. Використання інтерактивних методів у процесі підготовки до атестації та 

сертифікації педагогів закладу 

Пасічник Г. В. 

березень 2020 р. 

 

8. Метод проектів: сфера застосування, переваги і проблеми 

Тарасова К.В., 

Березень 2020 р. 

9. Психологічна компетентність педагога 

Береславська О.М., 

березень 2020 р. 
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10. Розвиток творчої компетентності дитини засобами народної творчості 

Методист з родинного та національного виховання. 

квітень 2020 р. 

 

11. Ефективність використання он-лайн технологій на прикладі 

електронного порт фоліо для модернізації освітнього процесу ПЗО 

Кизименко В.О. 

травень 2020 р. 

 

 

2.3. Організувати роботу у школі молодого педагога за темами: 

1. Ведення документації педагогічним працівником ПЗО. Планування. 

Портфоліо. Результативність роботи педагогічного працівника ПЗО. 

Кизименко В.О.,  

жовтень 2019 р.  

2. Особливості  роботи педагогічних працівників  ЦДЮТу над науково – 

методичною  проблемою  закладу «Формування ціннісних орієнтирів вихованців 

засобами позашкільної освіти»  у 2019/2020 навчальному році. 

Пасічняк О.М.,  

листопад 2019 р. 

 

3. Профілактивка емоційного виснаження. Емоційна саморегуляція 

Береславська О.М.,  

 грудень 2019 р. 

 

4. Використання здоров'язберігаючих технологій у освітньому процесі ЗПО  

Пугакова Н.Г., 

лютий 2020 р. 

 

5. Освітні он-лайн ресурси як метод особистісного розвитку педагога ЗПО 

Олексієнко К.В., 

лютий 2020 р. 

 

6. Можливості застосування методів гуманної педагогіки Ш.Амонашвілі у 

освітньому процесі ЗПО 

Тарасова К.В., 

 березень 2020 р. 

 

7. Виховання естетичних цінностей дітей засобами позашкільної освіти 

Мироненко Л.С., 

 березень 2020 р. 
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8. Потенціал образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у 

розвитку творчої компетентності дитини 

Методист з родинного та національного виховання., 

квітень 2020 р. 
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ПРОГРАМА «ПРЕСТИЖ» 

Керівник: Крисак Ю.С.  

Координатор: фахівець зі зв’язків з громадськістю  

 

Мета: зміцнення та покращення іміджу Кіровоградського обласного ЦДЮТ 

як освітнього закладу із зразковими сучасними умовами задля формування 

базових компетентностей особистості; розвиток партнерських зв’язків закладу, 

координація діяльності закладу в межах партнерських проектів. 

Завдання: 

- забезпечення інформування широких верств населення, районних органів 

управління освітою, позашкільних навчальних закладів області про діяльність 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ через власний сайт, сайти партнерських 

організацій, друковані видання, засоби масової інформації, виставки та екскурсії, 

організацію і проведення презентацій закладу та ін.; 

- підготовка до друку інформаційної та методичної літератури, творчих 

робіт педагогів, вихованців; 

- інформаційно-технологічне забезпечення педагогів, дітей та батьків 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ і позашкільних навчальних закладів області; 

- сприяння збільшенню попиту на комерційні заходи та послуги закладу; 

- сприяння організації спільних заходів з організаціями-партнерами; 

- розширення партнерських стосунків. 

 

 

1. Методична робота 

1.1. Систематично висвітлювати інформацію про діяльність 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ на сайті закладу, управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації, на внутрішніх та зовнішніх носіях закладу, в 

засобах масової інформації. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю, методисти. 

Протягом року. 

1.2. Оновити інформаційну базу гуртків, студій та творчих об’єднань 

закладу. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю, керівники гуртків. 

Серпень – вересень 2019 р. 

1.3. Налагодити постійну співпрацю з новими міськими друкованими та 

електронними виданнями та всеукраїнськими виданнями і телеканалами. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю, 

Протягом року. 

1.4. Виготовляти та поширювати рекламну продукцію закладу (афіші, 

листівки, буклети, брошури, календарі та ін.). 

Суркова Г.П.,  

Крисак Ю.С.,  

Сердюк К.С., 
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Макада І.І. 

Протягом року. 

1.5. Поповнювати архів публікацій про ОЦДЮТ. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю, 

Івлєва Ю.С. 

Постійно  

1.6. Підібрати і систематизувати матеріали на допомогу методистам та 

педагогам закладу, позашкільних закладів області (підбір програмного 

забезпечення, сценаріїв, конспектів відкритих занять, фото і відеоматеріалів, 

пошук інформації у мережі Інтернет тощо, підбір матеріалів для написання 

сценаріїв та створення відео-супроводу обласних і всеукраїнських масових 

закладів). 

Івлєва Ю.С.,  

Листопадов А.Б. 

Постійно протягом року.  

1.7. Надавати допомогу вихованцям та педагогам Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ з пошуку необхідної інформації серед періодичних видань, 

фахової літератури та у мережі Інтернет. 

Івлєва Ю.С. 

За запитом. 

1.8. Забезпечити роботу постійно діючої виставки у бібліотеці закладу, 

поповнювати її новими надходженнями видань, тематичною літературою, 

методичними розробками. 

Івлєва Ю.С. 

Протягом року. 

1.9. Вивчити сайти переможців всеукраїнського конкурсу сайтів навчальних 

закладів та провести модернізацію сайту відповідно до нових вимог конкурсу. 

Пасічняк О.М. 

Протягом року. 

1.10. Оновлювати сайт закладу за змістом та оформленням. 

Пасічняк О.М., Макада І.І.,  

Сердюк К.С. 

Протягом року. 

 

 

2. Організаційна робота 

2.1. Оновити розклад занять гуртків, студій Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ. Оформити презентаційний розклад занять гуртків, студій закладу на 

2019–2020 н.р. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю, 

Сердюк К.С., 

зав. відділами,  

керівники гуртків. 
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Вересень – жовтень 2019 р. 

2.2. Оновити електронний розклад роботи колективів на сайті закладу. 

Пасічняк О.М., Сердюк К.С. 

Вересень – жовтень 2019 р. 

2.3. Систематично подавати прес-анонси у місцеві та обласні ЗМІ і друковані 

видання та писати прес-релізи масових заходів, організатором яких є 

Кіровоградський обласний ЦДЮТ. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю. 

 Протягом року. 

2.4. Забезпечувати висвітлення інформації щодо подій у житті закладу на 

телебаченні – КОДТРК, ТРК «ТТV». 

фахівець зі зв’язків з громадськістю 

Протягом року. 

2.5. Систематично інформувати управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації про події у житті закладу.  

фахівець зі зв’язків з громадськістю  

Протягом року. 

2.6. Організовувати зйомки телепрограм та запис радіопрограм, присвячених 

творчості колективів Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю  

Протягом року. 

2.7. Організувати розміщення статей, творчих робіт вихованців ЦДЮТ, 

аналітичних статей педагогів та батьків у міських, обласних, всеукраїнських 

друкованих виданнях на сайті Кіровоградського обласного ЦДЮТ та на сайтах 

партнерів закладу. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю. 

 За запитом. 

2.8. Створювати презентаційні відеоролики колективів обласного ЦДЮТ та 

відеоролики для участі у всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях. 

Сивоконь Л.Л., 

 Листопадов А.Б., 

 керівники гуртків 

Протягом року. 

2.9. Створювати відеоролики для супроводу всеукраїнських та обласних 

масових заходів та заходів ЦДЮТ. 

Листопадов А.Б.,  

режисери заходів 

Протягом року. 

2.10. Забезпечувати відеозйомку всеукраїнських, обласних заходів, які 

проводить обласний ЦДЮТ, відкритих занять, виховних заходів, свят колективів 

закладу. 

Листопадов А.Б. 

Протягом року. 
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2.11. Виготовляти друковану продукцію для проведення концертних програм 

всеукраїнських та обласних заходів (запрошення, програмки, афіші та ін.) 

Крисак Ю.С.,  

Сердюк К.С.,  

Макада І.І. 

Протягом року. 

2.12. Створювати макети для виготовлення різноманітної поліграфічної 

продукції закладу, колективів (афіші, листівки, дипломи, буклети, календарі, 

візитівки і т.д.) 

Сердюк К.С. 

Протягом року 

2.13. Організовувати привітання партнерів Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ з державними святами. 

Крисак Ю.С.,  

фахівець зі зв’язків з громадськістю. 

Протягом року. 

2.14. Забезпечувати технічний супровід обласних чемпіонатів з КВН, 

інтелектуальних ігор, засідань обласного парламенту дітей, круглих столів, 

семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та ін. 

Макада І.І., 

Листопадов А.Б. 

Протягом року. 

2.15. Організувати оформлення передплати на періодичні видання. 

Суркова Г.П., Івлєва Ю.С. 

Грудень 2019 р. – червень 2020 р. 

2.16. Забезпечувати дотримання єдиного корпоративного стилю на усіх 

видах рекламної продукції закладу, на сайті www.ocdut.kr.ua.  

Сердюк К.С.,  

Макада І.І., Пасічняк О.М. 

Постійно протягом року. 

2.17. Здійснити інформування позашкільних навчальних закладів України та 

зарубіжжя про можливість участі їх колективів у конкурсній програмі ХХV 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі, про  строки, умови фестивалю (через відділення 

зв’язку та електронною поштою). 

фахівець зі зв’язків з громадськістю, 

методисти 

Січень – березень 2020 р. 

2.18. Здійснювати пошук нових партнерів закладу та спонсорів 

всеукраїнських і обласних заходів. 

фахівець зі зв’язків з громадськістю. 

Протягом року.  
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ПРОГРАМА «ГРОМАДЯНИН» 

 

Керівник: Кордонська Л.М. 

Координатор: Олексієнко К.В. 

 

Зміст програми побудовано відповідно до вимог Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, яка затверджена Міністерством освіти 

і науки України від 16.06.2015 р. № 641 та розпорядження КМУ «Про схвалення 

Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в 

Україні» від 11.04.2018 р. № 281-р.. Національно-патріотичне виховання дітей та 

молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної 

влади, громадських організацій, сім’ї, закладів освіти, інших соціальних 

інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого 

народу, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Мета: формування соціальної активності дітей на основі соціальних вмінь: 

готовності до участі в процесах державотворення, здатності до спільного життя 

та співпраці у громадянському суспільстві, готовності взяти на себе 

відповідальність, захищати і підтримувати закони та права дитини, спілкуватися 

з демократичними інститутами; сприяння становленню активної позиції 

громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; створення 

умов вихованцям щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної 

поведінки та комунікативної взаємодії. 

Завдання: 

- узагальнення і поширення існуючого досвіду позашкільних закладів 

області у розвитку учнівського самоврядування; 

- пропагування інноваційних форм громадянського виховання; 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її громадянською відповідальністю; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки;  

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися 

з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись 

законів та захищати права людини, здатності розв’язувати конфлікти, керуючись 

демократичними принципами; 
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- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства; 

- культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

- організація роботи над формуванням та згуртуванням команд дітей-

лідерів; 

- проведення навчання активу; 

- продовження роботи щодо налагодження співпраці за тристоронньою 

угодою (батьківська громадськість-адміністрація закладу-президент органу 

самоврядування обласного ЦДЮТ); 

- спонукання вихованців до активної протидії, аморальності, сепаратизму, 

шовінізму, фашизму в дитячому та молодіжному середовищі. 

 

1. Методична робота 

1.1. Підібрати методичні матеріали з питань: 

- досвід організації дитячого і молодіжного самоврядування в позашкільних 

закладах України; 

- святкування державних і міжнародних пам’ятних дат; 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.2. Підготувати план заходів національно-патріотичного виховання 

гуртківців Кіровоградського обласного ЦДЮТ на 2019–2020 навчальний рік. 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

Вересень 2019 р. 

1.2. Забезпечити роботу обласного парламенту дітей (сесії, навчання, 

координаційні ради, майстер-класи, табір активу). 

Кордонська Л.М. 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.3. Забезпечити роботу органу дитячого самоврядування ОЦДЮТ «Країна 

дивовижних мрій». 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.4. Надавати методично-консультативну допомогу методистам та педагогам 

позашкільних закладів міста і області, а також керівникам гуртків ОЦДЮТ з 

питань громадянської освіти. 

Долгополова Н.К., 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.5. Готувати інформаційні повідомлення, здійснювати оформлення стендів 

до відзначення пам’ятних дат і календарних свят (напрям громадянської освіти).  

Олексієнко К.В. 
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Протягом року. 

 

1.6. Готувати статті, анонси, прес-релізи заходів, відповідно до напрямку,  в 

ЗМІ.  

 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.7. Розробити та апробувати програму тематичних виховних годин для 

вихованців середньої та старшої вікової категорії «Всі ми різні, але рівні, і світ 

для нас один». 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.8. Розробити та апробувати тренінгові програми для вихованців старшого 

шкільного віку:  

- з підвищення рівня політико-правової свідомості «Я і мої права», «Закон і 

ми»; 

- з формування навичок самоорганізації «Вчимося жити в правовій державі», 

«Наші права – щасливе дитинство»; 

- програми проведення виховних годин у формі особистісно-рольових ігор: 

«Держава починається з кожного», «Наш закон, наша сила». 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

1.9. Провести пізнавально-виховний захід для дітей-переселенців із зони 

АТО в рамках «Міжнародного дня безневинних дітей-жертв агресії» 

(International Day of Innocent Children Victims of Aggression) «Разом заради миру: 

повага, безпека та гідність для всіх». 

Олексієнко К.В. 

4 червня 2020 року. 

1.10. Долучитися до реалізації тематичної лабораторії «Світ, який я 

створюю» 

Олексієнко К.В. 

 До 21.05.2020 р. 

1.11. Розпочати навчальний рік в ЦДЮТ партисипативними уроками: 

 Молодший шкільний вік «Дружба починається з тебе»; 

 Середній шкільний вік «Герої завжди поміж нас»; 

 Старший шкільний вік «Свобода в житті людини та її межі».  

Надати методичні рекомендації для керівників гуртків по підготовці 

першого заняття.  

Олексієнко К.В. 

Вересень 2019 р. 

 

 

2. Організаційна робота 
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2.1 1. Створити реєстри дитячих громадських організацій в областях та на 

всеукраїнському рівні. Забезпечити їх доступність для кожної громадської 

організації  з метою обміну досвідом та оперативної комунікації. 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

2.2. Забезпечити проведення Тижнів правової освіти та національно-

патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття 

власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості 

реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням 

рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

2.3. Підготувати план роботи органу дитячого самоврядування ЦДЮТ 

«Країна дивовижних мрій» на 2019–2020 навчальний рік. 

Рада самоврядування ЦДЮТ 

Олексієнко К.В. 

2.4. Заснувати електронну газету ЦДЮТ. 

  Гончаренко Г.А. 

Долгополова Н.К. 

Протягом року. 

2.5. Здійснити накопичення матеріалів для створення методичних 

рекомендацій з організації занять, сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, 

сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики. 

Кордонська Л.М., 

Олексієнко К.В. 

Постійно. 

2.6. Вийти з ініціативою до управління у справах сім’ї та молоді ОДА 

започаткувати щорічний Фестиваль дитячих та молодіжних громадських 

ініціатив. 

Кордонська Л.М., 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 

2.7. Відзначити календарні дати. Підготувати інформаційні матеріали для 

виставок, виступів, стендів: 

 

- До Міжнародного Дня Миру Вересень 2019 р. 

- До дня Гідності та Свободи Листопад 2019 р. 

- До Дня пам’яті жертв голодомору і політичних 

репресій 

Листопад 2019 р. 

 

- До Дня спільних дій в інтересах захисту прав 

людини 

Листопад 2019 р. 

- До Дня місцевого самоврядування Грудень 2019 р. 

- До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Грудень 2019 р. 
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аварії на Чорнобильській АЕС Грудень 2019 р. 

- До Дня соборності України Січень 2020 р. 

- До Дня незалежності України Серпень 2020 р. 

 

2.8. Забезпечити участь вихованців закладу у Всеукраїнських зборах лідерів 

учнівського самоврядування навчальних закладів України. 

 

Олексієнко К.В. 

За запитом 

2.9. Взяти участь в серії вебінарів, присвячених методикам організації 

патріотичного виховання. 

Кордонська Л.М., 

Олексієнко К.В. 

Протягом року. 
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ПРОГРАМА «ПАРТНЕРИ» 

Керівник: Долгополова Н. К. 

Координатор: Тарасова К.В. 

 

Мета: скоординувати діяльність обласного ЦДЮТ з іншими установами та 

організаціями для вирішення спільних цілей та завдань. 

Завдання: 

- отримання інформації про діяльність організацій-партнерів та направлення 

інформації про діяльність обласного ЦДЮТ; 

- проведення спільних заходів та проектів з організаціями-партнерами; 

розширення партнерських стосунків; 

- створення проектів на отримання грантів. 

 

1. Методична робота 

1.1.Сприяти розвитку регіонального проекту «Європа без кордонів». 

Тарасова К.В. 

до 1 жовтня 2019 р. 

1.2. Напрацювати систему комунікації з партнерами. Надати пропозиції 

щодо спільної діяльності управлінням освіти, науки, молоді і спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та Громадської раді 

Кіровоградської облдержадміністрації. 

Тарасова К.В. 

до 1 листопада 2019 р. 

1.3. Готувати і направляти до засобів масової інформації та у мережу 

Інтернет матеріали з досвіду роботи партнерської діяльності ОЦДЮТ. 

Тарасова К.В. 

Протягом року. 

1.4. Розробити  практикум до навчальної програми з позашкільної освіти 

соціально-реабілітаційного напрямку «Європейський клуб» (основний рівень 

(перший рік навчання)) 

Тарасова К.В. 

До 1.09.2020 р. 

 

2.Організаційна діяльність 

2.1. Організувати підтримку співпраці з міжнародними організаціями: 

Всеукраїнською асоціацією позашкільних закладів, Корпусом Миру США в 

Україні, Представництвом ЄС в Україні та іншими організаціями, діяльність 

яких співпадає з метою та завданнями обласного ЦДЮТ. 

Тарасова К.В. 

Постійно. 

2.2.Організувати пошук нових партнерських організацій через мережу 

Інтернет та через особисті контакти. 

Тарасова К.В. 
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Постійно. 

2.3.Організувати пошук грантових проектів через Інтернет.  

- Надавати інформацію про можливість участі в проектах на рівні 

адміністрації закладу. 

Тарасова К.В. 

Постійно. 

- Розглядати умови участі в проектах у дорадчому порядку на рівні 

адміністрації закладу. 

Тарасова К.В. 

За окремим планом. 

- Розробити проекти на отримання гранту та направити на конкурс. 

Тарасова К.В. 

Протягом року. 

 

2.4.Організувати в обласному ЦДЮТ: 

 

- Обласний конкурс до Міжнародного дня міжкультурного діалогу . 

Листопад  2019 р. 

 

- Засідання Ради Євроклубів області 

Жовтень 2019 р., Січень, травень 2020р. 

 

-  Інтернет-конференцію  до Міжнародного Дня Толерантності; 

Листопад 2019 р. 

  

   

- Обласний конкурс есе  «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний 

світ»; 

Грудень 2019 р. 

- Творчі зустрічі євроклубів області; 

Вересень 2019-травень 2020 р. 

- Регіональний конкурс проектів «Крокуємо до Європи»; 

Лютий-березень 2020 р. 

- «Ярмарок проектів»; 

Березень 2020 р. 

- Творчі зустрічі у рамках Всеукраїнського фестивалю до Всесвітнього Дня 

Землі; 

Квітень 2020 р. 

- «Єврофест-2020» до Днів Європи в Україні; 

Травень 2020 р. 
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2.5. Продовжити аналіз банку даних молодіжних та дитячих громадських 

організацій нашої області. Визначити потенційних партнерів та налагодити з 

ними зв’язки та спільну практичну діяльність. 

Тарасова К.В. 

до 1 червня 2020 р. 
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ПРОГРАМА «ГАРМОНІЯ» 

 

                                                                 Керівник: Круніч Ю.О. 

Координатор: Мироненко Л.С. 

  

 

Мета: формування здатності до творчого самовиявлення вихованців 

закладу. 

Завдання:  

- розвиток здібностей та нахилів дітей та підлітків; 

- вивчення, узагальнення і поширення існуючого досвіду позашкільних 

закладів області та країни у напрямі естетичного виховання; 

- забезпечення умов для творчої практичної діяльності керівників гуртків 

естетичного напряму. 

 

 

1.Методична робота 

 

1.1. Розробити Умови конкурсної програми та програму ХXV 

Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі. 

Кордонська  Л.М. 

Долгополова Н.К.,   

Мироненко Л.С. 

Вересень 2019 р. 

1.2. Надавати методичні консультації керівникам профільних колективів з 

естетичного виховання в гуртках та позашкільних навчальних закладах міста та 

області. 

Мироненко Л.С. 

За запитом. 

1.3. Методично забезпечити проведення усіх заходів організаційно-масової 

роботи програми «Гармонія». 

Мироненко Л.С. 

Протягом року. 

1.4. Проаналізувати, скоригувати та за необхідності оновити навчальні 

програми керівників гуртків художньо-естетичного напряму ЦДЮТ. 

Мироненко Л.С. 

Протягом року. 

1.5. Готувати статті про виступи художніх колективів ЦДЮТ в 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях на сайт закладу та в 

друковані ЗМІ. 

Мироненко Л.С. 

Протягом року. 
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1.6. Розробити лекційно-практичні заняття арт-лабораторії на тему «Світ, 

який я створюю».  

Мироненко Л.С. 

до 15 вересня 2019 р. 

1.7.Узагальнити досвід роботи арт-лабораторії «Світ який я створюю». 

Мироненко Л.С. 

до 1 липня 2020 р. 

 

 

2. Організаційна робота 

 

2.1. Організувати роботу з редагування та підготовки матеріалів на 

підтвердження та присвоєння колективам почесних звань « Зразковий художній 

колектив» та «Народний художній колектив» .  

Пугакова Н.Г. 

Постійно. 

 

 

3. Масова робота 

Взяти участь у: 

3.1. ХХV Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості, 

присвяченому Всесвітньому Дню Землі. 

Завідуючі відділами,Керівники гуртків 

Квітень 2020 року 

 

3.2. Конкурсах та фестивалях згідно плану всеукраїнських очно-заочних 

масових заходів. 

Керівники гуртків  

Протягом навчального року. 

 

3.3. Здійснювати концертну діяльність художніх колективів. 

Керівники гуртків 

Протягом року. 
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ПРОГРАМА «ДИВОСВІТ» 

 

 

Керівник: Сивоконь Л.Л.  

Координатор:  методист з дозвіллєвої діяльності 

 

Мета: реалізація основних завдань і принципів виховання дітей та підлітків 

засобами дозвіллєво-масової діяльності. 

Завдання: 

- організація дозвіллєво-масових заходів для вихованців закладу, учнів та 

студентської молоді міста і області; 

- формування у дітей навичок здорового способу життя засобами 

дозвіллєвої діяльності; 

- активізація рекламної діяльності закладу через урізноманітнення форм 

дозвіллєво-масової роботи; 

- сприяння розвитку загальних вмінь, навичок гуртківців необхідних для 

оволодіння програмним матеріалом через ігрову діяльність; 

- корекція поведінки дітей, схильних до правопорушень, через активізацію 

залучення їх до ігрової діяльності. 

 

1. Методична робота 

 

1.1. Методично забезпечити дозвіллєві масові заходи в рамках реалізації 

Відкритої комплексної програми закладу. 

методист з дозвіллєвої діяльності 

Протягом 2019/2020 н.р. 

1.2. Здійснювати цільову методично-консультаційну допомогу педагогам й 

культорганізаторам позашкільних НВЗ міста та області з питань організації 

дозвіллєво-масової діяльності. 

Сивоконь Л.Л.,  

методист з дозвіллєвої діяльності 

Протягом 2019/2020 н.р. 

 

2. Організаційно-масова діяльність 

 

2.1. Організація та проведення традиційних заходів для гуртківців центру 

дитячої та юнацької творчості:  

- Організація та координування роботи ігрової зали; 

Культорганізатор, згідно графіку, 

Протягом року 

- конкурсні та пізнавальні програми за темою ХХV фестивалю «Cучасна 

Україна моїми очима»; 

Відділ організаційно-масової роботи,  
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керівники гуртків, 

Листопад 2019 р., лютий, березень 2020 р. 

 

- іменинний тиждень; 

Зав. відділами, керівники гуртків.  

За окремим планом. 

- новорічні і різдвяні ранки, вечори; 

Відділ організаційно-масової роботи,  

керівники гуртків. 

Грудень 2019 р. –  січень 2020 р. 

За окремим планом.  

- ігрові та шоу-програми «Ще раз про кохання» до Дня Святого Валентина. 

Відділ організаційно-масової роботи, 

керівники гуртків. 

Лютий 2020 р. 

2.2. Заходи для школярів шкіл міста: ігрові, конкурсні та концертні програми: 

- шоу-програма «Перший раз у перший клас»; 

Відділ організаційно-масової роботи 

Серпень-вересень 2019 р. 

- новорічні ранки та вечори у ОЦДЮТ та обласній філармонії, музично-

драматичному театрі; 

Відділ організаційно-масової роботи,  

художні колективи ЦДЮТ.  

Грудень 2019– січень 2020 р. 

-  розважальна програма до Міжнародного Дня жінок; 

Відділ організаційно-масової роботи,  

керівники гуртків. 

Березень 2020 р.  

- ігрова програма «Прощавай, Букварику»; 

Відділ організаційно-масової роботи 

Березень–квітень 2020 р. 

- конкурсно-ігрова програма до Дня захисту дітей та за підсумками 

навчального року; 

Відділ організаційно-масової роботи,  

керівники гуртків. 

Травень–червень 2020 р. 

- випускні ранки та вечори; 

Відділ організаційно-масової роботи, 

Травень–червень 2020 р.  

За окремим планом 

- шоу-програма «Запрошую на день народження». 

Відділ організаційно-масової роботи. 

Протягом року. 
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Згідно заявок. 

2.3. Заходи у рамках руху «Даруй добро» для дітей-інвалідів, сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, яких виховують опікуни: 

- новорічні шоу-програми для дітей шкіл-інтернатів, дитячих будинків; 

Відділ організаційно-масової роботи.,  

художні колективи. 

За замовленням. 

- ігрові програми до Дня Захисту дітей. 

Відділ організаційно-масової роботи,  

художні колективи.  

Червень 2020 р. 

2.4. Організація та проведення обласних масових заходів та концертних 

програм для дітей області: 

- новорічні концертні і розважальні програми для дітей області. 

Відділ організаційно-масової роботи,  

художні колективи обласного ЦДЮТ.  

За замовленням  
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ПРОГРАМА «ОБЕРІГ» 

 

Керівник: Гладченко Т.О. 

Координатор: Приходько К.А.  

 

Мета: Формування у молоді рис громадянина Української держави на 

традиціях культури, духовності рідного народу. 

 

Завдання:  

- вивчення, узагальнення і поширення існуючого досвіду позашкільних 

закладів області та країни з  напрямку національного та родинного виховання; 

- вивчення української ментальності, історії, культури, основ народної 

педагогіки, традицій і звичаїв українського народу; 

- розвиток творчого потенціалу, здібностей і нахилів дітей, підлітків та 

юнаків; 

- створення умов до співпраці педагогів, батьків і дітей у відродженні та 

пропаганді традицій українського народу; 

- забезпечення умов для творчої практичної діяльності керівників гуртків 

образотворчого та декоративно-прикладного напрямку. 

 

1. Методична робота: 

1.1. Підібрати та опрацювати інформаційні матеріали : 

- з досвіду національного виховання дітей у сім’ях населення України (за 

матеріалами освітянських видань). 

 

Приходько К.А. 

 Івлєва Ю.С. 

До 1 березня 2020 р. 

1.2. Постійно опрацьовувати та вносити в загальний каталог  нормативні 

матеріали з питань національного та родинного виховання. 

Приходько К.А.  

Івлєва Ю.С. 

До 1 грудня 2019 р. 

1.3. Підготувати статтю в освітянське видання «Інноваційні методики 

роботи з громадянського та патріотичного виховання в позашкільному 

навчальному закладі». 

Олексієнко К.В.  

Листопад 2019 р. 

1.4. Шляхом анкетування визначити проблеми та надати методичні 

консультації керівникам профільних колективів із національного та родинного 

виховання в гуртках та позашкільних навчальних закладах міста та області. 

Приходько К.А. 

Протягом року 
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 1.5. Визначити проблеми та надати методичні консультації керівникам 

образотворчих та декоративно-прикладних колективів обласного ЦДЮТ, 

позашкільних навчальних закладах міста та області щодо програмного 

забезпечення і методики проведення занять в гуртках. 

Приходько К.А.  

Протягом року  

за запитом 

 1.6. Підготувати документацію та організувати проведення ІІ обласного 

етапу та наступну участь робіт переможців у ІІІ етапі Всеукраїнської виставки – 

конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби 

свій край». 

Приходько К.А. 

Грудень 2019 р. –  

Березень 2020 р. 

  

  

2. Організаційно-масова робота: 

 2.1. Організувати виставки робіт вихованців в обласному ОЦДЮТ: 

 - виставка дитячих робіт студії образотворчого мистецтва «Соняшник» в 

техніках: декупаж, колаж та паперопластика - «Творчий спалах»; 

Приходько К.А., 

Гончаренко І.В. 

      Вересень – Грудень  2019 – 2020 н. р. 

 - виставка дитячих малюнків студії образотворчого мистецтва 

«Соняшник»; 

Приходько К.А., 

Гончаренко І.В., 

Гноєва С.О. 

квітень-травень 

2020 р. 

 - виставка дитячих малюнків студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Писанка» - «Зимові фантазії»; 

Приходько К.А., 

Стороженко С.В. 

Грудень 2019 –  

Січень 2020 н.р. 

 - виставка дитячих робіт студії образотворчого мистецтва «Соняшник» - 

«Мереживо витинанки»; 

Приходько К.А., 

 Лещенко А.О. 

Лютий  2020 н. р. 

 - виставка дитячих малюнків студії образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Писанка» - «Моя матуся найрідніша»; 
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Приходько К.А. 

Стороженко С.В. 

Березень  2019 н.р. 

 - виставка дитячих робіт етно-майстерні «Лагода» в техніці валяння вовни, 

етно-іграшки та паперового плетіння – «Творчий політ дитинства»; 

      Приходько К.А., Правда Н.І.,  

Петріщева С.Г. 

       Січень – Травень 2020 н.р. 

- виставка робіт учасників ІІ обласного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби 

свій край» 

Приходько К.А.  

Гладченко Т.О. 

Квітень - Травень 2020 р. 

 2.2. Організувати «Недільну школу писанкарства» - спільну творчу справу 

з розпису писанок батьками разом з їх дітьми для гуртків відділу «Народних 

мистецтв» образотворчих та декоративно-прикладних напрямів 

     Приходько К.А.  

Гладченко Т.О.,  

керівники гуртків 

      Березень – Квітень 2020 н. р. 

 

2.3. Організувати виставки робіт вихованців студій образотворчого 

мистецтва та гуртків декоративно-прикладного напряму в бібліотеках та музеях 

міста. 

Приходько К.А.  

керівники гуртків 

Протягом 2019 – 2020 н. р. 

 

 

3. Очікувані результати 

 

1. Забезпечення методичними матеріалами колективів обласного ЦДЮТ та 

профільних позашкільних навчально-виховних закладів області з питань 

національного та родинного виховання, новими методиками роботи на заняттях з 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

2. Формування компетентностей керівників гуртків обласного ЦДЮТ з 

питань національного та родинного виховання. 

3. Залучення нових вихованців до профільних гуртків шляхом пропаганди 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтвах в обласному ЦДЮТ та 

за його межами. 
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4. Наявність методичних матеріалів з питань національного та родинного 

виховання, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЦДЮТ та 

позашкільних навчальних закладів області. 
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ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГ» 

Практичний психолог  

Береславська О.М. 

Мета: психологічний супровід всіх учасників (діти, батьки, педагоги)  

освітнього процесу в обласному ЦДЮТ, попередження негативних явищ у 

дитячих колективах, девіантних проявів у вихованців  закладу. 

 

Завдання: 

- сприяння забезпеченню індивідуального підходу до вихованців під час їх 

творчого розвитку; 

- покращення соціально-психологічного клімату в колективі; 

- збереження психічного здоров’я педагогів та психологічна підтримка 

виховної діяльності у гуртках; 

- профілактика і корекція відхилень в особистісному розвитку дітей; 

- сприяння дослідженню ціннісних орієнтирів вихованців-учасників 

тематичної лабораторії; 

-  превентивне виховання шляхом залучення вихованців до участі в різних 

проектах; 

- забезпечення консультативною допомогою всіх учасників освітнього 

процесу для  підвищення рівня психологічної культури в закладі та сім'ях. 

 

 

Очікуваний результат 

 

1. Вчасна діагностика вихованців та оптимальний варіанти роботи з 

виявленими проблемами. 

 2. Сформованість ціннісних орієнтирів вихованців закладу та актуалізації 

серед молоді системи цінностей сучасного суспільства. 

3. Підвищення рівня психологічної компетентності педагогів закладу. 

4. Формування здорової психологічної атмосфери у колективі, оптимізація 

організованих форм спільного дозвілля. 

5 Психологічний супровід процесу реалізації педагогічних інновацій в 

закладі. 

6. Підвищення рівня психологічної обізнаності  у вихованців закладу та їх 

батьків. 

 

Шляхи реалізації програми: 

 

1.Організаційно-методична робота 

 

1.1. Планування роботи на рік з урахуванням інтеграції психологічної 

діяльності у виховну роботу закладу. 
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Береславська  О.М. 

До 1.09.2019р. 

1.2. Підготовка та проведення профілактичних психологічних тренінгів, 

ділових ігор, психолого-педагогічних семінарів з вихованцями, батьками, 

педагогами на базі закладу. 

Протягом року 

1.3. Участь у роботі педагогічних рад, батьківських рад, семінарів для 

педагогів з питань психологічного супроводу освітнього процесу. 

Згідно плану проведення  

1.4. Оформлення результатів психодіагностичної роботи  у формі висновків 

та рекомендацій для батьків та педагогів 

Протягом року 

За запитом 

1.5. Методична допомога педагогам у підборі психологічної літератури. 

За запитом 

 

2. Психодіагностична робота. 

2.1. Відвідування занять та спостереження за процесом адаптації дітей 

першого року 

Вересень-жовтень 2019 р. 

2.2. Відвідування занять з метою виявлення психолого-педагогічних 

особливостей організації навчально-виховного процесу у гуртках. 

За запитом 

2.3 Проведення індивідуальної та групової діагностики вихованців гуртків, 

педагогів, батьків 

За запитом 

2.4 Діагностування педколективу за запитом адміністрації. 

Протягом року 

 

3. Консультаційна робота 

 

3.1. Індивідуальне консультування всіх учасників навчально-виховного 

процесу 

За запитом. 

3.2. Сімейне консультування  під час набору вихованців у гуртки. 

Серпень-вересень 2019 р. 

3.3. Групові консультування батьків на  актуальні теми. 

Протягом року. 

 

3.4. Групові консультування педагогів з питань адаптації дітей у новому 

колективі. 

За запитом. 

3.5. Консультування з профорієнтації вихованців старшого шкільного віку. 
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Лютий-травень 2020р. 

 

4. Корекційна та розвивальна робота 

 

4.1. Групова робота з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з 

розвитку психічних процесів  та попередження дезадаптації 

Вересень-жовтень 2019 і за запитом 

4.2. Групова корекційна та розвивальна робота з вихованцями. 

Листопад 2019-травень 2020 р. 

4.3. Індивідуальна корекційна робота з вихованцями різного віку, після 

діагностики 

За запитом. 

4.4 Проведення тренінгів, ділових ігор, семінарів-практикумів. 

За планом. 

 

 

5. Науково-практична діяльність 

5.1. Розробка дистанційних форм психологічної просвіти вихованців та їх 

батьків. 

Протягом року. 

6. Психологічна просвіта 

6.1.Забезпечення матеріалами психологічно-просвітницького центру на сайті 

закладу 

Протягом року. 

6.2. Проведення регулярних консультативно-просвітницьких зустрічей з 

батьками вихованців закладу в різних форматах (лекції-бесіди, круглі столи) 

Протягом року. 

6.3. Виступи на батьківських зборах. 

Протягом року. 

6.4. Просвітницькі тренінги психологічного змісту для педагогів, методистів 

закладу  

Протягом року. 

6.5. Проведення психолого-педагогічних семінарів для педколективу. 

За планом. 

 


