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ВСТУП 

         Позашкільна освіта – це важливий сегмент системи освіти України, структурними 

складовими якого є державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади та інші 

навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та поза навчальний час. 

Гармонійно співпрацюючи з усіма структурами системи освіти в Україні, дана ланка 

цілеспрямовано та компетентно створює умови для отримання дітьми додаткової освіти та 

виховання на добровільній основі у вільний від навчання час. 

         Позашкільна освіта займає вагоме місце в системі безперервної освіти  і спрямовується на 

створення стійкого позитивного іміджу закладу на основі наявних ресурсів, підвищення 

конкурентоспроможності навчального закладу, встановлення та розширення партнерських 

зв’язків, створення в закладі таких умов, щоб у ньому основними були: особистість дитини, її 

рівень навченості та педагогічного колективу. Необхідно зазначити, що в установах позашкільної 

освіти дитина має можливість вчитися робити особистісний вибір, підбирати ключ до відкриття 

себе, набувати досвіду духовної, моральної, соціальної діяльності, усвідомити цілі власної 

життєвої перспективи. За умови компетентного підходу до освіти, якість освіти в позашкільному 

закладі дає змогу легко соціалізуватись в суспільстві та стати успішною особистістю в житті. 

          Діяльність Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова планується і проводиться на 

загально-педагогічних принципах згідно з Конституцією України, законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», указами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також типовим Положенням 

про позашкільний навчальний заклад, Статутом закладу і спрямована на реалізацію завдань, 

визначених Законом України «Про позашкільну освіту» по таких напрямках: 

      – основи екологічного, художньо-естетичного та науково-технічного навчання та виховання;   

      –    основи професійного виховання;  

– основи соціального виховання; 

– організація змістовного дозвілля дітей у вільний час. 

Екологічне, художньо-естетичне та науково-технічне навчання та виховання реалізується 

шляхом: 

– задоволення освітніх запитів дітей та батьків на позашкільну освіту через  формування 

знань, умінь та навичок, передбачених навчальними програмами;  

– пошуку, розвитку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді.  

Професійне виховання включає в себе формування наступних складових:  

– етика та естетика виконання роботи та представлення її результатів; 

– культура організації своєї діяльності; 

– адекватне сприйняття професійної оцінки своєї діяльності та її результатів; 

– розуміння значимості своєї діяльності як частини процесу розвитку культури та науки 

суспільства.  

Соціальне виховання гуртківців включає в себе формування в умовах Центру наступних елементів 

поведінки дітей: 

– колективна відповідальність;  

– уміння взаємодіяти з іншими членами колективу; 

–  толерантність; 

– активність і бажання брати участь у справах колективу; 

– прагнення до самореалізації соціально адекватними способами; 

– дотримання морально-етичних норм (правила етикету, культури мовлення, культури 

зовнішнього вигляду)  

Організація змістовного дозвілля дітей у позашкільному закладі наповнена різним змістом та  

обирається дітьми за власними інтересами і нахилами, в якій вони можуть виявити себе як 

особистість, є умовою опанування дитиною культурних цінностей,  оволодіння навичками й 

уміннями спілкування як із своїми однолітками, так і з дорослими. 
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         Усі вищезазначені напрямки діяльності направлені на досягнення головної мети  діяльності 

ЦПО ім. О.Разумкова  –    створення умов для розвитку дітей, їх самовизначення та соціальної 

адаптації. 

         Творчим кредо педагогів нашого закладу стали слова доктора педагогічних наук, професора 

Ольги Василівни Сухомлинської: «Дитина приходить до позашкільного навчального закладу за 

покликом душі. І найперше завдання цієї установи – підтримати і розвинути цей поклик, 

прищепити любов до творчої праці і допомогти визначитися із власним майбутнім». 

 

      Аналіз рівня організації та  результативності  науково-методичної, педагогічної, 

дослідницько-експериментальної та творчої діяльності педагогічного колективу Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова за 2016-2017 навчальний рік.  

 

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом у 2016-2017 навчальному 

році 

         У процесі розвитку людської спільноти в кожну епоху  встановлюються певні норми 

поведінки людини в суспільстві, виробляються етичні правила, своєрідні закони моральної 

поведінки. Морально-етична поведінка молоді, її соціальне самопочуття  є одним з головних 

показників розвитку суспільства, її окремих інститутів, складових частин. Сьогодення 

характеризується епохою реформ, змін у всіх складових нашої країни,  непростою соціальною 

ситуацією, яка накладає відбиток на поведінку та формування життєвих цінностей дітей та 

молоді. Саме на створення ефективної соціально-педагогічної виховної системи закладу, яка б 

сприяла вихованню гармонійної особистості –  випускника Центру – активного, дієвого,  з 

стійкими моральними принципами, соціально мобільного та  відповідального громадянина 

України була направлена діяльність ЦПО ім. О.Разумкова.  

У 2016/2017 навчальному році колектив Центру прцював над  педагогічною проблемою 

«Підвищення соціального статусу вихованців ЦПО ім. О.Разумкова шляхом розширення 

спектру організаційно-масової діяльності» . 

Складовими частинами вирішення даної проблеми стали: 

В управлінні: 

- оптимізація методичної роботи; 

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної 

самоосвітньої діяльності;  

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого 

вдосконалення дидактичної компетентності керівників гуртків; 

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному 

впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та 

розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; 

- створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу; 

- розробка ефективної моделі науково-дослідницьких робіт керівників гуртків та вихованців. 

У навчанні та вихованні: 

- реалізація принципів Концепції позашкільної освіти;  

- посилення диференціації та індивідуалізації, здоров’язберігаючого аспекту навчально-

виховного процесу шляхом активного використання певних технологій; 

- управління результатами та якістю навчання вихованців; 

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями; 

- виховання потреби здорового способу життя; 

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання вихованців; 

- оптимізація співпраці педагогів та батьків гуртківців; 

- розвиток активної пізнавальної діяльності учнів на заняттях гуртків; 

- соціальний захист та створення оптимальних умов для обдарованих вихованців. 

 

 

Управління закладом 

 

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення 

державної політики в галузі позашкільної освіти, збереження кількісних і якісних параметрів 
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мережі гуртків, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту 

навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, виявлення та розвиток 

творчих здібностей вихованців. 

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося 

документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячними та 

тижневими планами.  

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації 

базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього контролю. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з  

такими структурними підрозділами закладу, як: рада закладу, науково-методична рада закладу, 

батьківські та  профспілкові комітети відділень. 

Педагогічна рада, як постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічного 

колективу, є одним із показників управлінської майстерності адміністрації позашкільного 

навчального закладу. Творчий підхід до визначення теми і технологій проведення педагогічної 

ради – запорука підвищення ефективності роботи педагогів закладу, формування педагогічної 

культури. Минув той час, коли рішення педагогічної ради залежали переважно від адміністрації  і 

лише в незначній мірі – від педагогічного колективу. Тільки проведення педагогічної ради на 

демократичних засадах із застосуванням нетрадиційних форм й технологій її підготовки і 

проведення, дає можливість приймати рішення, враховуючи думку кожного конкретного 

педагога. Засідання педагогічної ради у 2016-2017 н.р. проведені у формі педагогічної дискусії, 

круглого столу, обміну досвідом, підпорядковані реалізації педагогічної проблеми закладу за 

тематикою та змістом: «Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації: змістовий 

компонент та шляхи діяльності педагога в формуванні його статусу», «Підвищення соціальної 

активності і соціального статусу разумковців шляхом впровадження різноманітних педагогічних 

технологій та розширення форм організаційно-масової роботи», «Підсумки роботи над 

педагогічною проблемою ЦПО ім.О.Разумкова та шляхи її реалізації у закладі». 

 

Рівень організації та результативність освітньої діяльності 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова 

 

У ЦПО ім. О.Разумкова створені належні умови для функціонування різноманітних гуртків 

та отримання учнями якісної позашкільної освіти. У  2016/2017 н.р. у закладі  працювало 43 

гуртки, до складу яких увійшли 108 навчальних груп: 

Усього гуртковою роботою було охоплено більше двох тисяч вихованців  віком від 5 до 18 

років, що складає 23, 2 % від загальної кількості учнів у місті.   

Усі навчальні групи фінансувалися за рахунок міського бюджету – 108 груп,  

        Організацію навчально-виховного процесу в закладі забезпечувало  40 керівників гуртків (з 

них 2 сумісника), 6 акомпаніаторів (з них 2 сумісника), серед них: 4 відмінника освіти України, 6 

керівників гуртків-методистів, 1 методист вищої категорії, 30 педагогів, які мають 10 тарифний 

розряд. 

Гуртки  працювали  за  навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і 

науки України  та за навчальними програмами, затвердженими наказом управління освіти і науки 

виконкому Бердичівської міської ради, їх співвідношення становить 22:17, тобто 77% педагогів 

формують зміст освіти,  який відповідає трирівневому навчанню, віковим особливостям дітей, 

сучасному рівню розвитку освіти, світовим та національним тенденціям, матеріальній базі та 

регіональним особливостям. 

          У 2016-2017 н.р. навчальні програми гуртків відділень та в цілому навчальні плани 

керівників гуртків ЦПО ім. О.Разумкова, за рахунок ущільнення програмового матеріалу, 

фактично виконані. (див. таб.1). 

 

                                                                                                                                             Таблиця 1 

Відділе

ння 

К-

сть 

груп 

К-сть годин 

заплановано на 

2016/2017 н.р. 

Відпрацьовано год. 

без ущільнен.  

Різн

иця 

за 

Відпрацьовано з 

ущільненням 
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Відвідування гурткових занять, перевірка та аналіз виконання керівниками гуртків 

навчальних планів показали, що більшість керівників гуртків: 

- з відповідальністю віднеслися до  виконання навчальних планів та програм; 

- в повному об’ємі надали учням запланований теоретичний матеріал; 

- уміло і систематично поєднали надання додаткових знань з  науково-технічного, 

дослідницько-експериментального, еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напрямів 

з виконанням практичних робіт, розвитком вмінь та навичок, проведенням масових заходів.  

         З метою визначення стану виконання навчальних програм у Центрі проводиться  контроль 

за рівнем теоретичних знань дітей, сформованості їх умінь та навичок. Дана форма роботи з 

вихованцями позашкільного закладу дає можливість  проводити моніторинг вивчення рівня 

сформованості у гуртківців життєвих компетентностей в процесі навчального процесу, 

передбачених державними стандартами позашкільної освіти; визначити рівень знань, умінь, 

навичок учнів, набутих в гуртках по профілях; проаналізувати недоліки, труднощі у навчально-

виховному процесі,  їх причини та визначити шляхи поліпшення рівня теоретичних знань в 

гуртках в світлі сучасних вимог. 

         Аналіз якості знань, умінь та навичок учнів в гуртках здійснювався на основі: 

• відвідування занять гуртків; 

• проведення тестових завдань та контрольних теоретичних зрізів знань; 

• індивідуальних бесід з учнями; 

• перегляду учнівських практичних робіт по вивчених темах; 

• ознайомлення з успішністю учнів (теоретичні заліки) під час участі в обласних масових 

заходах з науково-технічного напрямку; 

• бесід з вчителями та адміністраціями ЗНЗ; 

• самоаналізу роботи керівників гуртків 

         Контрольні зрізи знань, умінь та навичок  вихованців гуртків відповідали чинним 

програмам, враховували профіль гуртка та вікові особливості дітей. 

        У  відділенні науково-технічної творчості контрольними зрізами було охоплено 324 учнів із 

379 зарахованих, що становить 85%  від загальної кількості.  

        У відділенні еколого-натуралістичного напрямку контрольними зрізами були охоплені 231 

гуртківець  із 284 зарахованих, що становить 81%. 

        У відділенні художньо-естетичного виховання контрольними зрізами було охоплено 607 

вихованців із 986 зарахованих, що становить 62% . 

        В цілому по ЦПО ім. О.Разумкова контрольними зрізами було охоплено 1162 дітей гуртків із 

1649 дітей зарахованих,  що в середньому становить 70%. 

        У результаті перевірки виконання контрольних (тестових) завдань, практичних умінь, 

індивідуальних бесід з гуртківцями виявлено, що 531 (46 %)  вихованців  мають  високий рівень 

знань. Вони мають глибокі знання в межах вимог навчальних програм та здатні їх 

використовувати у практичній діяльності у різних ситуаціях, проявляють творчі здібності у 

виконанні різного рівня завдань та вправ. 455 гуртківець (39 %) мають достатній рівень знань. 

Вони правильно відтворюють навчальний матеріал  та вміють застосовувати його у стандартних 

ситуаціях. Середній рівень знань  показали 170 вихованців  (15 %), низький рівень показали 6 

учнів (0,5%).  Ці учні з помилками виконували елементи практичних робіт, з неточностями 

визначали поняття, але  показали знання з основних положень навчального матеріалу. 

         Виходячи із показників перевірки, можна відмітити, що більшість учнів гуртків  - 986 дітей  

(85% ) мають високий та достатній рівень знань , практичних умінь та навичок, що неодноразово 

також підтверджувалось під час участі вихованців гуртків у  масових заходах різного рівня та 

спрямування. 

   

I 

сем. 

II 

сем. 

За рік I 

сем. 

II 

сем. 

За рік рік I 

сем. 

II 

сем. 

За рік 

ВНТТ 25 2405 2839 5244 2186 2678 4864 380 2405 2839 5244 

ВЕНН 17 1279 1572 2851 1198 1444 2642 209 1279 1572 2851 

ВХЕВ 58 5276 6398 11674 4969 6101 11070 604 5276 6398 11674 

ЦПО   8960 10809 19769 8353 10223 18576 1193 8960 10809 19769 
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Організація науково-методичної роботи педагогічного колективу 

           

          Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників, аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, 

дослідницької, науково-практичної інформаційної діяльності здійснюється в Центрі позашкільної 

освіти ім. О.Разумкова через систему методичної роботи. 

         У 2016-2017 н.р. методична робота в закладі здійснювалась відповідно до річного плану; 

рекомендаціям МОН щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в 

дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти; Положенням про 

атестацію педагогічних працівників, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по ЦПО 

від 01.09. 2016 «Про організацію методичної роботи у 2016-2017 навчальному році». 

         Основними завданнями методичної служби закладу у 2016/2017 навчальному році були: 

• пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними 

нормативно-правовими документами; 

• модернізація системи методичної роботи на основі інноваційних технологій, 

удосконалення навчальних програм, змісту, форм та методів навчання і виховання, 

впровадження інноваційного досвіду в практику роботи навчального закладу; 

• удосконалення аналітичної та інформаційно-методичної роботи, забезпечення системи 

роботи з педагогами Центру, охоплення кожного педагога методичною роботою; 

• залучення педагогів до участі в різних творчих проектах, до написання  навчальних 

програм, методичних розробок; 

• залучення педагогів до пошуково-дослідницької діяльності; 

• розвиток самоосвіти керівників гуртків з метою збагачення, поповнення знань; підвищення 

рівня професійно-творчої компетентності педагогів шляхом проведення семінарів-

практикумів, упровадження технології портфоліо в професійно-творчу діяльність 

педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності; 

• робота над методичною темою, узагальнення матеріалів, виступи на методичних 

об’єднаннях, педагогічній та методичній радах; 

• розміщення матеріалів діяльності педагогічного колективу на сайті ЦПО; 

• розроблення навчально-виховних, загально розвивальних, профільних, профорієнтаційних 

методик; 

• інтеграція компетентнісного і культурологічного підходів; 

• активізація змісту, форм і методів навчально-виховної роботи; 

• розроблення здоров’язбережувальних технологій; 

• висвітлення науково-методичних досягнень педагогічних колективів у фахових виданнях; 

• посилення дієвість діагностики науково-методичних та професійних знань педагогів і за 

одержаними результатами забезпечення відповідну і змістовну насиченість діяльності 

таких структур методичної роботи : 

• методична рада; 

• методичні об’єднання;  

• майстер-класи;  

• практичні семінари. 

         Для виконання цих завдань та для забезпечення колективного керівництва методичною 

роботою у закладі на початку навчального року було затверджено склад методичної ради, 

визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи 

методичної служби, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних об’єднань 

на 2016/2017 навчальний рік.  

         З першого вересня 2016 р. педагогічний колектив продовжив працювати над реалізацією 

науково-методичної проблеми «Удосконалення структури, змісту та форм методичної роботи у 

позашкільному навчальному закладі» і почав працювати над загальною педагогічною проблемою 

«Підвищення соціального статусу вихованця ЦПО шляхом розширення спектру організаційно-

масової роботи». Роботу педагогів було спрямовано на практичну реалізацію як загальної 

педагогічної проблеми так і науково-методичної.  

         Методична робота в закладі відбувалася відповідно до плану роботи методичного відділу та 

реалізувалася в різних формах: колективних, групових та індивідуальних. Планування 

методичної роботи відділень, планування проведення відкритих занять, планування вивчення 
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передового досвіду роботи керівників гуртків Ратушинської В.В., Рощенюк О.А., Андрейчик 

М.В., Юркової А.В. було проведено вчасно. усі методисти вчасно спланували свою роботу і 

роботу методичних об’єднань.   

         На початку 2016-2017 навчального року була створена методична рада ЦПО. Методична 

рада позашкільного навчального закладу покликана координувати зусилля різних служб закладу 

та творчих педагогів, здійснювати пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної 

освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами.  

         Впродовж 2016-2017 навчального року відбулося 6 засідань методичної ради, зміст яких 

відображено у протоколах.  

         З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною 

роботою у закладі на першому засіданні було затверджено склад методичної ради, до складу якої 

ввійшли директор ЦПО –  Боровська О.В., заступники  директора з навчально-виховної роботи –  

Пінчукова Т.А., Щукін В.С., зав. методичним відділом – Доценко Т.О., методисти – Ваховська 

Н.О., Ланцова О.М., Станкевич Н.С., керівники-методисти Вялова О.В., Ризванюк О.О. та було 

визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та 

затверджено плани роботи методичних структур на  2016–2017 навчальний рік. Очолює 

методичну раду директор ЦПО  Боровська О.В. 

        Аналіз проведених засідань методичних рад дозволяє зробити висновок про їх якісну 

підготовку, актуальність питань та результативність впливу на якість організації навчально-

виховного  процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників.  

        Структуру методичної роботи у ЦПО становить: педагогічна рада, науково - методична рада, 

методичні об’єднання керівників гуртків еколого-натуралістичного, науково-технічного, 

вокально-музичного, хореографічного напрямів, консультпункти для педагогічних працівників. 

        Відповідно до вирішення науково-методичної проблеми щодо удосконалення структури 

методичної роботи у 2016-2017 н.р. було організовано роботу чотирьох методичних об’єднань.  

        Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, 

фахової майстерності педагога, методики проведення занять. Засідання методичних об’єднань 

були сплановані і проведені відповідно до плану роботи закладу. На засіданнях методичних 

об’єднань обговорювалися питання психолого - педагогічного, методичного спрямування та 

організаційні заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педагогів та покращення якості 

навчальних досягнень, культури поведінки  вихованцями закладу під час масових заходів. ( 

таб.1). 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

Робота методичних об’єднань 

 

 Керівників 

вокального і 

музичного 

мистецтва 

Керівників 

хореографічного та 

циркового мистецтва 

Керівників 

гуртків науково-

технічної 

творчості 

 Керівників гуртків 

еколого-

натуралістичного 

напряму 

Голова- 

Ланцова О.М. 

Голова – Станкевич 

Н.С. 

Голова- 

Пінчукова Т.А. 

Голова – Ваховська Н.О. 

І засідання. 

29.08.2016 

Планування 

роботи на 2016-

2017 н.р. на 

основі 

впровадження 

методичної 

I  засідання. 

Організаційне. 

26.08.16р. 

Мета: створити умови 

для професійного 

росту педагогів з 

методики організації 

навчально-виховного 

1 засідання. 

Організаційне. 

4.09.2016 

Планування 

роботи на 2016-

2017 н.р. 

ІІ засідання. 

11.11.2016 

I  засідання. 

Організаційне. 

30.08.16р. 

Мета: створити умови 

для  професійного росту 

педагогів з методики 

організації практичної 

роботи гуртківців; 
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проблеми 

«Особливості 

організації 

середовища 

успішної 

соціалізації 

вихованців від 

молодшого до 

підліткова віку 

гуртків різного 

напряму. 

ІІ засідання. 

30.11.2016. 

Важливі 

особливості 

соціально-

педагогічної 

роботи з 

обдарованими 

дітьми в рамках 

творчого 

колективу.  
 Виступали: 

Ковальчук Р.В. – 

тренінг «Моя 

унікальність та 

особливість» 

Ланцова О.М. 

Соціалізація 

особистості в 

умовах 

позашкільного 

закладу. 

Соціальні ролі» 

Юркова А.В. 

«Соціалізація 

особистості» 

ІІІ засідання. 

16.02.2017 

Інтеграція 

навчально-

виховного 

процесу як 

важливий засіб 

соціалізації 

дітей в умовах 

позашкільного 

закладу. 

Доповідачі: 

 Вялова О.В. 

«Досвід роботи 

за інноваційною 

технологією з 

використанням 

дидактичних 

матеріалів за 

процесу у гуртках; 

організувати роботу 

хореографічних 

ансамблів та гуртків 

для розробки та 

дослідження 

проблемної 

педагогічної теми 

закладу. 

Доповідач: Станкевич 

Н.С. «Планування 

методичної роботи на 

новий 2016-2017 н.р. 

на основі 

впровадження єдиної 

проблемної теми 

закладу «Підвищення 

соціального статусу 

вихованців ЦПО ім.. 

О.Разумкова шляхом 

розширення спектру 

організаційно-масової 

роботи» 

Виступали: Анрейчик 

М.В.  «Планування  

організаційно-масової 

роботи у Зразковому 

хореографічному 

ансамблі «Колібрі» 

  Кабанчук Ж.В. «Про 

участь у 

Всеукраїнській акції 

до Дня юнната» 

II засідання. 

Удосконалення 

методів виховної 

роботи у гуртку з 

метою формування 

відповідальності у 

гуртківців  під час 

масових заходів» 

21.11.16р. 

Мета: створити умови 

для розширення 

методичного 

простору кожного 

педагога, підвищення 

їх професійного росту 

в напрямку 

удосконалення 

методів виховної 

роботи, створити 

умови для 

педагогічного 

спілкування. 

Виступали: 

Тема. «Заняття та 

виховні заходи як 

засіб розвитку та 

формування 

творчої 

особистості.» 

Доповідачі. 

Мельнік Т.М., 

ГлуховаІ.М.  

« Інтерактивні  

технології 

навчання та 

виховання крок до 

професійного 

становлення 

керівника гуртка» 

Виступали: 

Смичок Б.І «Роль 

самоосвіти у 

розвитку 

компетентного 

керівника гуртка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ІІІ засідання. 

13 01.2017. 

Тема. 

«Створення 

власного досвіду. 

Реалізація змісту і 

завдань. Шляхи 

формування 

компетентності 

педагога 

вихованців». 

 

 

Доповідач. 

 Савенко А. 

«Аспекти творчої 

діяльності 

керівника гуртка   

Обмін досвід 

«Модель творчої 

особистості 

вихованця» 

 

ІУ засідання. 

19.05.2017. 

Підсумки роботи 

за 2016-2017 н.р. 

організувати роботу 

відділення для розробки 

та дослідження 

проблемної педагогічної 

теми закладу. 

Доповідач: Ваховська 

Н.О. «Підсумки 

методичної роботи 

відділення. Уточнене 

планування діяльності 

педагогів на новий 

навчальний рік» 

Виступали: Соболь Т.Г. 

«План науково-

дослідницької роботи у 

відділенні» 

 Щукін В.С. «Про 

підготовку до Дня  

юнната» 

II засідання. 

Удосконалення змісту 

та методик проведення 

практичної роботи та 

практичних занять в 

гуртках еколого-

натуралістичного 

напряму. 18.11.16р. 

Мета: створити умови 

для розширення 

методичного простору 

кожного педагога, 

підвищення їх 

професійного росту, 

створити умови для 

педагогічного 

спілкування. 

План засідання. 

 Практичні методи в 

організації гурткової 

роботи керівника 

гуртка позашкільного 

навчального закладу - 

Ваховська Н.О. тренінг 

«Моделювання 

практичного заняття» 

• Налаштування на 

роботу (опитування 

педагогів) 

• Фронтальна робота 

(виявлення знань 

педагогів з даної теми) 

• Моделювання 

практичного заняття 

• Обговорення 

проведення акції  
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темою «Колір та 

звук» 

Ратушинська 

В.В. « Інтеграція 

навчально-

виховного 

процесу» 

Рижко О.С.  

«Підвищення 

самооцінки дітей 

завдяки заняттям 

англійської 

мови»  

ІУ засідання. 

19.06.2017 

Підсумкове. 

Поради, що 

допоможуть 

досягти успіху. 

Представлення 

матеріалів 

самоосвітньої 

діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станкевич Н.С. 

«Вимоги до 

організації та 

проведення масових 

заходів у 

хореографічних 

гуртках» 

Федорчук І.В. 

«Особливості роботи 

з обдарованими 

дітьми» Андрейчик 

М.В., Захарчук Т.О., 

Федорчук І.В. 

 «Про підготовку до 

проведення 

новорічної казки» 

III засідання.  

Розширення форм 

та вдосконалення 

організаційно-

масової роботи у 

хореографічних 

гуртках. 19.02.2017р. 

Мета: спланувати 

організаційно-масову 

роботу гуртків у 

весняний період 

навчання, виробити 

загальні вимоги до 

репертуару та рівня 

підготовки 

хореографічних 

колективів. 

1. Обговорення 

плану заходів на 

весняну декаду. 

2. Про підготовку 

Думинської І.В. до 

ювілейного 

концерту. 

3. Про 

підготовку 

результатів 

самоосвітньої 

діяльності педагогів. 

«Найкраща ялинка – 

не зрубана» - 

Рощенюк О.А. 

 

• Участь у конкурсах - 

Ваховська Н.О.  

III засідання. Польова 

практика – важлива 

форма формування 

практичних навиків у 

дітей. 24.02.17р. 

Мета: вироблення 

методики проведення 

польової практики. 

План 

• Досвід організації 

польової практики у 

позашкільних закладах 

України – Ваховська 

Н.О., Рощенюк О.А. 

• Форма та методика 

проведення польової 

практики у ВЕНН – 

Щукін В.С., Соболь Т.Г., 

Рощенюк О.А. 

IV засідання. 

Підсумкове. 30.04.17р. 

Мета: аналіз проведення 

польової практики, 

планування роботи на 

наступний рік. 

План 

• Обговорення 

результативності п.п. – 

всі присутні педагоги. 

• Аналіз участі 

вихованців у конкурсах 

– всі педагоги. 

• Планування 

організаційно-масової 

роботи на наступний 

навчальний рік. 

• Попередній 

навчальний план на 

2017-2018 н.р. 

 

 

Діяльність методичних об’єднань була спрямована на вирішення таких завдань: 

 Створення умов для самоосвіти керівників гуртків і здійснення керівництва творчою 

діяльністю педагогів. 

 Формування творчого мислення.  

 Сприяння впровадженню нових педагогічних технологій, інновацій, оновленню змісту 

позашкільної освіти. 

 Підвищення рівня загально дидактичної і методичної підготовки, обмін досвідом успішної 

педагогічної діяльності, взаємовідвідування відкритих занять, виховних і масових заходів. 
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 Створення умов для формування освіченої творчої особистості, громадянина, реалізація 

його природних задатків і можливостей. 

  Підвищення освітнього рівня методичної підготовки керівників гуртків.  

 Виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання і 

виховання. 

         У 2016-2017 н. р. методичне об’єднання керівників гуртків науково-технічного напряму 

(керівник – Пінчукова Т.А.). працювало над науково-методичною проблемою «Підвищення рівня 

професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учня та формування ключових 

компетентностей успішної особистості гуртківця» (2015-2019 рр.), що виходила із загальної 

методичної проблеми закладу.  

         Систему методичної роботи відділення науково-технічної творчості поповнили  заходи, що 

сприяли підвищенню кваліфікації: круглий стіл для керівників гуртків «Методична проблема МО 

у фахових виданнях. Досвід» (Пінчукова Т.А., Андронюк Д.Д.), презентація досвіду роботи 

гуртків «Радіоелектронне конструювання» (Смичок Б.І.), авіамодельного (Смичок А.І.), історико-

технічного стендового моделювання (Савенко О.А.); продовжена робота за проектом 

«Інтерактивні методи навчання» (Пінчукова Т.А.); участь у фахових конкурсах. Цілеспрямована 

робота педагогів відділення над науково-методичною проблемою виступає одним із домінуючих 

чинників примноження перспективного педагогічного досвіду.  

Робота методичного об’єднання керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму протягом 

року сприяла виробленню в педагогів наукового, цілеспрямованого та системного підходу до 

організації практичної роботи у творчих об’єднаннях та у відділенні, удосконаленню методичної 

майстерності завдяки організації та презентації результатів самоосвіти, власної культури праці, 

культури мислення. 

         Робота методичного об’єднання керівників гуртків хореографічного та циркового мистецтва 

впродовж року сприяла виробленню в педагогів цілеспрямованого та системного підходу до 

організаційно-масової роботи, удосконаленню методичної майстерності педагогів завдяки 

організації та презентації результатів самоосвіти. 

         З метою підвищення поінформованості педагогів про перспективи особистісного і 

професійного розвитку, можливості презентації власного досвіду роботи було сплановано роботу 

МО керівників вокальних, театрального гуртків  та гуртка англійської мови відділення художньо-

естетичного виховання під керівництвом методиста Ланцової О.М.   

         Слід відмітити, що все заплановане у рамках МО було проведено. Найбільшу активність 

проявили педагоги: О.В.Вялова презентувала свій досвід роботи за інноваційною технологією з 

використанням дидактичних матеріалів за темою «Колір та звук» - під час круглого столу та на 

засіданні МО, розробила електронну презентацію «Види театрів», підготувала методичну 

розробку до розділу програми «Абетка теорії музики» - «Казка про інтервали»; Ратушинська В.В. 

презентувала свій досвід роботи на засіданні МО, провела відкрите заняття, провела майстер-клас 

для вчителів української мови, забезпечила їх друкованими матеріалами, майстер-клас для 

режисерів театральних колективів області в рамках діяльності ІПДО; виступала на засіданні 

педагогічної ради; Харчук Е.Й., Юркова А.В. провели відкрите заняття, Юркова А.В. підготувала 

виступ на МО та засіданні педаради; Поплавський В.Л. провів відкрите заняття; Кармазін В.М. 

провів відкрите заняття; Рижко О.С. провела відкрите заняття; Тетьоркін А.Г. провів відкрите 

заняття, підготував виступ на засіданні МО.  

         Можна вважати, що завдяки цим заходам розкривалась і опрацьовувалась методична 

проблема. 

         Новим у роботі методичних об’єднань у 2016-2017 н. р. було впровадження психологічного 

супроводу методичної роботи. Психолог Ковальчук Р.В. провела тренінгові заняття з педагогами 

на засіданнях методичних об’єднань. У лютому 2017 р. психолог Ковальчук Р.В. підготувала і 

провела семінар-тренінг на тему: «Імідж сучасного педагога позашкільного закладу» з 

педагогами закладу.  
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Фото 1. Засідання методичних об’єднань керівників вокальних гуртків і керівників 

гуртків еколого-натуралістичних напрямів 

У зв’язку із кадровими змінами у методичному відділі необхідний перегляд структури 

методичної роботи у закладі і функціональних обов’язків методистів. Також для систематизації 

роботи методиста закладу запропоновано ввести наступні розділи  в електронній папці 

методиста:  

1. Нормативно-правове забезпечення організації та змісту інформаційно - методичної 

роботи у позашкільному навчальному закладі.   

2. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в 

позашкільного навчального закладу.   

3. Інформаційно-ресурсний банк даних навчального закладу.  

4. Організація та зміст інформаційно-методичної роботи.   

5. Атестація.  

6. Навчально-методичне забезпечення освітньо  -  виховного процесу.    

7. Методичний супровід організаційно-масової роботи.    

8. Моніторинг якості освіти.   

9. Методичні розробки. 

Методистами відділу були відвідані і проаналізовані заняття і виховні заходи керівників 

гуртків: Доценко Т.О. – 19, Ланцова О.М. –  54, Станкевич Н.С. – 23, Ваховська Н.О. – 21, 

Музиченко Д.М. – 45 занять. Відповідно до плану роботи у відділенні еколого-натуралістичного 

напряму – 13, у відділенні художньо-естетичного напряму – 8 нарад, у відділенні науково-

технічної творчості - 15.  

Методистами закладу були проведені індивідуальні консультації з педагогами: Ваховська 

Н.О. – 19, Станкевич Н.С.-19, Ланцова О.М. –14. 

Методистом  Ланцовою О.М. в 2016-2017 н.р. були сплановані та проведені наступні 

консультації: для керівників гуртків («традиційні та за потребою керівників гуртків і 

акомпаніаторів): 

- ведення облікової документації; 

- вимоги до використання навчальних планів і програм; 

- інноваційні технології на допомогу керівника гуртка позашкільного закладу; 

- використання інтерактивних методів і прийомів в гуртковій роботі; 

- підготовка та проведення підсумкових занять; 

- планування та здійснення виховної роботи. Різні форми роботи; 

- підготовка до участі у педраді; 

- підготовка матеріалів до участі в атестації; 

- алгоритм створення власного портфоліо; 

- здійснення моніторингу знань дітей; 

- специфіка роботи з обдарованими дітьми;  

- організація навчально-виховного процесу з дітьми різного віку; 
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-  методика організації майстер-класу; 

-  методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 

Методист Ваховська Н.О. в 2016-2017 н.р. провела 10 групових і 39 індивідуальних 

консультацій В журналі проведених консультацій вони фіксуються щомісячно: 

-  правила комплектації навчальних груп і ведення облікової документації з молодими 

педагогами(вересень); 

- оформлення виставки кімнатних рослин до Дня юнната ( вересень); 

- підготовка матеріалів до фестивалю обдарованих дітей ( жовтень); 

- підготовка методичних матеріалів до участі у Всеукраїнському конкурсі науково-

методичних розробок (листопад); 

- оформлення звітних матеріалів щодо підсумків роботи гуртків за І семестр ( грудень) 

- підготовка до гурткових занять (січень); 

- методика проведення дослідницької роботи (березень); 

- оформлення дослідницької роботи на конкурс «Юний дослідник» ( квітень); 

- підготовка та проведення польової практики ( травень). 

У 2016-2017 н.р. методисти, практичний психолог продовжували вивчення, аналіз і 

діагностування рівня знань педагогів з основних питань навчально-виховної роботи. У процесі 

підготовки до педагогічної ради в жовтні-листопаді психологом Р.В. Ковальчук були 

протестовані 30 педагогів закладу з метою аналізу рівня знань і обізнаності з обраної науково-

педагогічної проблеми, з’ясування основних проблем соціалізації обдарованої особистості. Це 

дало змогу методистам спланувати роботу по підготовці і проведенню засідання педагогічної 

ради.  

Традиційним у закладі стало проведення методичного тижня. Відповідно плану були 

проведені різноманітні заходи, які дали можливість ознайомитись з досвідом роботи керівників 

гуртків і педагогів, що атестуються. ( таб.2.)  

                                                                                                       Таблиця 3 

 

План проведення методичного тижня 

 

№ Дата Захід Відповідальний 

1. 10.02.2017р. Засідання педагогічної ради : 

«Підвищення соціальної активності і 

соціального статусу разумковців шляхом 

впровадження різноманітних педагогічних 

технологій та розширення форм 

організаційно-масової роботи» 

Пінчукова Т.А. 

Щукін В.С. 

2. 10.02.2017р. 

 15.00-17.30 

Відкрите заняття у гуртку 

радіоконструювання  на тему: 

«Електродвигуни, принцип роботи. Запуск 

та регулювання двигунів». 

Смичок Б.І. 

3. 09-16.02.2017р.  Персональні виставки керівників гуртків 

ЦПО  ім. О.Разумкова 

Доценко Т.О. 

4. 16.02.2017 р. Засідання методичного об’єднання 

керівників вокальних гуртків: «Інтеграція 

навчально-виховного процесу як 

важливий засіб соціалізації дітей в умовах 

позашкільного закладу». 

Ланцова О.М. 

5. 16.02.2017 р. 

16.00-16.45 

 

Відкрите заняття у театральному гуртку 

«Трамвайчик» на тему: «Комплексний 

тренаж, акторська психотехніка» 

Ратушинська В.В. 

6. 16.02.2017 р. 

10.00. 

Презентація роботи керівників гуртків, що 

атестуються. 

Боровська О.В. 

7. 17.02.2017р. 

11.00 

Семінар-тренінг на тему: «Імідж 

сучасного педагога позашкільного 

закладу». 

Ковальчук Р.В. 
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Вищим колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада. З метою підвищення 

рівня педагогічної діяльності у ЦПО на початку навчального  року відбулося перше засідання  

педагогічної ради, в ході якої обговорювалися досягнення колективу за минулий навчальний рік 

та питання з планування організації навчально-виховного процесу  у  2016-2017 навчальному 

році. 

Найяскравішим проявом творчої взаємодії педагогів щодо роботи над загальною 

педагогічною проблемною темою стали засідання педагогічної ради, які досліджували і 

розв’язували питання життя позашкільного навчального закладу, стимулювали розвиток творчого 

потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності керівників гуртків.  

При визначенні змісту роботи педагогічної ради було обрано насамперед ті питання, 

колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить 

істотне піднесення соціального статусу вихованця ЦПО шляхом розширення спектру 

організаційно-масової роботи. 

- педагогічна рада на тему: «Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації: 

змістовий компонент та шляхи діяльності педагога в формуванні його статусу»;  (фото 2) 

- педагогічна рада на тему «Підвищення соціального статусу вихованців шляхом 

розширення спектру організаційно-масової роботи», в якій взяли участь члени молодіжної 

організації «Нове покоління». На засіданні педагогічної ради була затверджена нова модель  

організаційно-масової роботи. 

Одним з пріоритетних напрямків методичної роботи у 2016/2017 навчальному році було 

підвищення професійного рівня керівника через його самоосвіту, самовдосконалення.  

Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, 

належить організації методичної роботи в позашкільному навчальному закладі. Саме від цілісної 

системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної 

науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та 

розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як 

наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2.  Засідання педагогічної ради 

«Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації: змістовий компонент та 

шляхи діяльності педагога в формуванні його статусу» 
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        Вирішуючи науково-методичну проблему, методична служба шукала нові форми організації  

самоосвітньої діяльності педагогів. Тому основне завдання організованих заходів було не стільки 

включення педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, а перетворення їх на об’єкт 

цього вдосконалення. 

       Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур 

були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково-

методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, курсова 

передпідготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної 

літератури, участь в різноманітних семінарах, конференціях та інше.  

        Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу, можна 

стверджувати, що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її 

узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі 

самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення 

власних педагогічних знань, умінь та навичок. 

        Про бажання підвищувати свій професійний рівень, удосконалювати педагогічну 

майстерність свідчить те, що упродовж року представники адміністрації і педагоги підвищували 

свій професійний рівень, взявши участь у різноманітних методичних заходах: 

1. Н.О. Ваховська - участь у семінарі – нараді для заступників директорів з наукової і 

навчальної роботи по роботі з обдарованими дітьми ( вересень 2016р.). 

2. Н.О. Ваховська - 18 травня 2017р.-  участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми «Globa» 

3. Н.О. Ваховська – травень 2017р.- участь у Всеукраїнській методичній раді (м.Житомир) 

4. Ковальчук Р.В. -19-20.12.16р. – участь у Всеукраїнському форумі позашкільників еколого-

натуралістичного напряму. 

5. Ковальчук Р.В. – участь у Всеукраїнському психологічному семінарі «Паросток» 

6. Ковальчук Р.В. – 28.11.2016- участь у міському семінар - тренінг «Позитивне мислення, 

конструктивне спілкування – шлях до успіху». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Міський семінар практичних психологів 

з теми «Психологічний супровід адаптації та становлення 

молодих спеціалістів в психологічній службі системи освіти». 

 

7. Ковальчук Р.В. – 29.11. 2016 – участь у годині спілкування з елементами тренінгу для 

учнів четвертого класу на базі ЗОШ №18 «Труднощі міжособистісного спілкування інтернет – 

залежних» 

8. Ковальчук Р.В. - 01.12.2016.- участь у семінарі-практикумі з елементами тренінгу 

«Торгівля людьми як порушення прав людини» ЗОК №14 

9. Ковальчук Р.В. - 06.03.2017- участь у семінарі-практикумі «Стратегія формування 

позитивного мікроклімату в навчальному закладі», ЗОШ №6 

10. Ковальчук Р.В. –19.04.2017- участь у психолого-педагогічному семінарі  «Профілактика 

професійного вигорання вчителя. Техніки професійної релаксації», БМГГ №2 

11.  Ковальчук Р.В. - 18 травня 2017р.- участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми «Globa» 

12.  Кузьмук К.О. – 29.03.2017– участь в Міжнародному семінарі – тренінгу Характер лідера в 

колективі» м. Житомир. 
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13.  Кузьмук К.О. – 04.10.2016 р. – участь у тренінгу з теми «Активні методи роботи з дітьми і 

молоддю» м. Бердичів 

14.  Ланцова О.М. -– участь у Всеукраїнському психологічному семінарі «Паросток» 

15.  Ланцова О.М. – участь у Всеукраїнському форумі працівників позашкільної освіти        ( 

фото 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Всеукраїнський  форум працівників позашкільної освіти 

16. Т.А. Пінчукова- участь у семінарі – нараді  для заступників директорів з наукової і 

навчальної роботи по роботі з обдарованими дітьми (вересень 2016 р.). 

17. Т.А. Пінчукова -05.12.2016р. - участь в обласному семінарі «Організація та проведення 

міських турнірів; - організація та проведення І етапу МАН, презентація досвіду роботи; 

18. О.Є. Сальнікова – 15.09.2016- участь в обласному семінарі практикумі з бісероплетіння, в 

майстер – класі з писанкарства в обласній дитячій бібліотеці 

19. Смичок А.І.- 23.09.2016р. - участь в обласному семінарі практикумі з виготовлення 

повітряних зміїв. 

20. Смичок А.І.- 18.01.2017 р. участь в обласному семінарі (Метальний планер – зручний для 

перевезення у транспорті). 

21. Смичок Б.І.- 2.11.2016 р. – участь у МО керівників радіоелектронного конструювання – 

підготовка практичних робіт для учасників обласного конкурсу-змагань з радіоелектронного 

конструювання.  

22. Смичок Б.І.- 15.02.2017 р. – участь у МО керівників радіоелектронного конструювання – 

(зміни до Положення про обласну виставку з радіоелектронного конструювання). 

23.  Соломонюк Н.І.- 27.09.2016 - участь в обласному семінарі керівників гуртків по роботі з 

нитками. 

24.  Соломонюк Н.І.- 28.03.2017р.-- участь в семінарі керівників гуртків образотворчого 

мистецтва 

25.  Яковлєва Н.А.- 29.09.2016 р. – участь в обласному семінарі практикумі з паперопластики, 

в обласному семінарі  керівників гуртків декоративно-демократичного напряму  

26.  О.М.Сторожук - 18 травня 2017р. -  участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми «Globa» 

27.  Соболь Т.Г.-  11-13.11.16р. –  участь у настановчій сесії МАН (ЦНТТУМ)  

28.  Соболь Т.Г.- 18 травня 2017р.- участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми  «Globa» 

29.  Станкевич Н.С. - 05.04-28.10.16р. – Всеукраїнська школа методиста ПНЗ за категорією 

«Методист ПНЗ» ( НЕНЦ);  

30. Станкевич Н.С. -19-20.1216р. – Всеукраїнський форум молодих педагогів позашкільних 

навчальних закладів (НЕНЦ); 

31. Н.С.Станкевич- 18 травня 2017р.-  участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми  «Globa» 

32. О.А. Рощенюк -18 травня 2017р.-  участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми  «Globa» 

33. Рощенюк О.А - 05-06.04.17р. - семінар у Центрі туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді  на тему «Туристсько-краєзнавчі змагання»  
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34. Ратушинська В.В. – участь в обласному семінарі практикумі для керівників гуртків 

художнього  слова 

35. В.С.Щукін – 18 травня 2017р.- участь в обласному семінарі-тренінгу дослідження в рамках 

освітньої міжнародної програми  «Globa» 

36. Ризванюк О.О. – участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі та науково-практичній 

конференції «Традиції та інновації у хореографічній освіті в умовах багатопрофільного 

позашкільного навчального закладу» (м.Харків 2017р.); 

37. Ризванюк О.О. - 18-19.04 2017 р.– участь в першому хореографічному конгресі, 

проходження майстер-класу ( м.Житомир) ( фото 5) 

38. Ризванюк О.О. 27-28.04.17р. – участь у Всеукраїнському семінарі - практикумі та науково-

практичній конференції «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку 

хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (м.Львів); 

39. Захарчук Т.О. 27-28.04.17р. – участь у Всеукраїнському семінарі - практикумі та науково-

практичній конференції «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку 

хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (м.Львів); 

40.  Андрейчик М.А. 27-28.04.17р. – участь у Всеукраїнському семінарі - практикумі та 

науково-практичній конференції «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції 

розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (м.Львів);  

41. Андрейчик М.В.- 18- 19.04.2017р.– участь в першому хореографічному  конгресі, 

проходження майстер-класу ( м. Житомир) 

42. Думинська І.В. - 27-28.04.17р. – участь у Всеукраїнському семінарі - практикумі та 

науково-практичній конференції «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції 

розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (м.Львів); 

43. Ризванюк О.О – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні, 

психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті»  

( м. Львів 2017р.). 

44. Філімонова Л.М.- 12.11.2016 р – участь в обласному засіданні МО керівників гуртків ПТМ 

– пропозиції щодо проведення обласних змагань з ПТМ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Перший хореографічний конгрес, участь у майстер-класі 

( м. Житомир) 

        Необхідно відзначити, що у 2016-2017 н.р. зросла активність і прагнення педагогів закладу 

отримати додаткові знання з фахових дисциплін, бажання відвідати, особливо, практичні 

семінари, майстер-класи для підвищення своєї професійної майстерності     (діаграма 1) 

                                                                                                                                           Діаграма 1. 

 

Динаміка участі педагогічних працівників у методичних заходах 
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         Головні зусилля роботи методичної служби ЦПО було зосереджено на наданні реальної, 

дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, 

створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих 

технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.  

         З цією метою у 2016-2017 н. р. з метою поповнення методичної бази закладу були 

оформлені методичні рекомендаціі з питань:  

-  Організація самоосвітньої діяльності педагогів - хореографів – Станкевич Н.С. 

-  Проведення польової практики -  Ваховська Н.О. 

-  Молодий педагог: кроки до майстерності  - Ланцова О.М. 

        На початку навчального року проведена ревізія навчальних програм та підготовлені для 

затвердження навчальні програми: «Екологічна агітбригада» (Ваховська Н.О.), «Юні екологи-

краєзнавці» ( Рощенюк О.А.), «Квіткова фантазія» (Сторожук О.М.), «Екологічний туризм» ( 

Соболь Т.Г.), «Юні орнітологи». Керівник гуртка відділення науково-технічного напряму 

Філімонова Л.М. розробила програму для вихованців середнього шкільного віку «Художнє 

випилювання». Усі програми складені та оформлені відповідно до вимог документу Міністерства 

освіти і науки «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних  програм з 

позашкільної освіти» 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685. 

         У 2016-2017 н.р. розпочав роботу інтегрований гурток раннього розвитку для дітей 

дошкільного віку «Розумашка». Методичний супровід навчально-виховного процесу у гуртку 

здійснювала методист Ланцова О.М.  Гурток працював за типовими програмами. Упродовж року 

керівниками гуртка була створена певна методична, дидактична і матеріальна база гуртка, 

апробовані програми, які рекомендовані МОН України (фото 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  6. Підсумкове заняття в інтегрованому гуртку «Розумашка» 

        Результатом роботи гуртка є дві групи дітей дошкільного віку, участь малечі у концертній 

програмі «Кращий разумковець-2016р.»; яскравий підсумковий захід для батьків.       У 

наступному навчальному році методисту Ланцовій О.М. необхідно підготувати навчальну 

програму інтегрованого гуртка «Розумашка» і подати на затвердження в УОН. 

       Одним із пріоритетних напрямів методичної роботи закладу є робота з молодими педагогами. 

За цей напрямок роботи відповідала методист Ланцова О.М. Впродовж року надавалась 

методична допомога молодим педагогам (анкетування з педагогічних проблем, індивідуальні 

консультації, аналіз проведених занять, оформлення документації) : 

-  використання навчальних програм. Календарне планування н/в процесу (вересень); 

-  взаємовідвідування занять (жовтень); 

10

21
26

44

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

К-сть заходів
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-  вікові особливості дітей молодшого віку (листопад); 

-  вимоги до написання конспектів занять (грудень); 

-  методи і прийоми мотивації дітей на навчання у гуртку (січень); 

-  методи і прийоми рефлексії під кінець заняття (лютий); 

-  самоаналіз проведеного заняття (квітень); 

-  підведення підсумків самоосвітньої діяльності (травень). 

         Аналіз відвіданих занять та відкритих заходів, в яких брали участь вихованці даних 

педагогів виявив наступне: педагоги-початківці дотримуються структури заняття, на достатньому 

(Лагутова А.Е, Шелегон О.В.) та середньому рівні (Соломонюк Н.І. – з дітьми молодшого віку), 

володіють методикою організації та проведення заняття; прийомами зацікавлення дітей, 

повідомлення нового матеріалу. Але слабким місцем всіх педагогів є заключна частина заняття і 

підведення його підсумків, рефлексія, аналіз напрацьованого дітьми. Потребує опрацювання 

написання плану-конспекту заняття, планування виховної роботи.  

         Керівнику Соломонюк Н.І. рекомендовано опрацювати питання методики проведення 

навчального заняття; звернути увагу на різні форми організації структурних моментів заняття; 

опрацювати методи і прийоми проведення аналізу заняття; звернути увагу на специфіку розвитку 

дітей молодшого віку, докласти зусиль для збереження контингенту учнів від початку і до кінця 

навчального року. 

         Молодим педагогам необхідно у наступному навчальному році спланувати відвідування 

занять педагогів закладу як форму самоосвітньої діяльності. 

        Завдяки систематичній та цілеспрямованій науково-методичній роботі значно покращився 

рівень компетентності та педагогічної майстерності керівників гуртків,про що свідчать проведені 

заняття і виховні заходи у гуртках, та результативність участі вихованців у масових заходах.  

        Відкриті заняття – є одна із сходинок у підвищенні методичного рівня кожного керівника 

гуртків. Це і підведення підсумків і порівняльний аналіз досягнутого. Згідно складеного графіка 

педагоги провели заняття, виховні заходи, які показали рівень методичної та фахової освіченості, 

що є підсумком наполегливої творчої праці педагога. 

        Відповідно графіку відкриті заняття були проведені керівниками гуртків: Рижко О.С., 

Андрейчик М.В., Захарчук Т. О., Думинською І.В., Харчук Є.Й., Поплавським В.Л., Кабанчук 

Ж.В., Лагутовою А.Є., Ризванюком О.О., Герасименко П.М., Савенко О.А., Смичком Б.І., 

Смичком А.І., Сальніковою О.Є., Рощенюк О.В., Сторожук О.М., Соболь Т.Г., Андронюком Д.Д.. 

Відповідно графіку проведення відкритих занять з поважних причин (хвороба) не провели 

заняття Глухова І.М., Філімонова Л.М. Без поважної причини не провів заняття Красовський 

Л.А., Корнійчук Н.М. Необхідно відмітити ігнорування вимог до навчально-виховного процесу, 

системи самоосвіти керівника гуртка Красовського Л.А.  

Аналіз відкритих занять та виховних заходів засвідчив, що керівники гуртків добре володіють 

теоретичною підготовкою сучасного заняття, фактичним матеріалом, вдало застосовують методи 

і форми роботи з учнями (фото 7, діаграма 2). Майже на сто відсотків виконали план проведення 

відкритих занять керівники гуртків художньо-естетичного напряму.  

 

                                                                                                                                        Діаграма 2. 

Виконання плану проведення відкритих занять і виховних заходів 
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         Високий рівень планування та проведення занять показали: Поплавський В.Л., Харчук Е.Й., 

Думинська І.В., Герасименко П.М., Сальнікова О.Є., Рощенюк О.А., Савенко О.А. Їх заняття 

оформлені і надруковані в інформаційно-методичному бюлетені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Заняття у вокальному ансамблі «Золотий ключик», в ансамблі естрадного танцю 

«О-ля-ля», в ансамблі бального танцю «Валентина» 

 

 

 

         Результатом методичної роботи у закладі є також якісні зміни у формуванні погляду 

педагогів на своє місце та роль в освітньому процесі, новому ставленні до вихованця, до себе 

самого, у переході від авторитарного стилю спілкування з дітьми до особистісно-зорієнтованого. 

Переважна більшість педагогів прагне змінити практику своєї роботи, щоб сприяти активному 

навчанню й розвитку життєвих компетенцій вихованців. 

         У 2016-2017 н. р. педагоги закладу презентували роботу своїх гуртків разом з вихованцями. 

Вперше Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець» взяв участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Моя батьківщина – Україна», де були представлені підсумки 

фольклорної експедиції по селах Бердичівського району. Всі конкурсанти із задоволенням 

сприймали виступ разумковців. (фото 8) 
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Фото 8. Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець» на обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Моя батьківщина – Україна» 

 

         Методист Ваховська Н.О. у 2016-2017 н.р. здійснювала методичний супровід популяризації 

досвіду педагогів, роботи відділення ЦПО ім. О.Разумкова у фахових виданнях, періодичній 

пресі: 

• 15.09.16р. – газета «Бердичівський погляд», фоторепортаж «На території ВЕНН шукали 

скарб та варили куліш». Стаття. 

• грудень2016р. - радіолінія «Кроки екологічної грамотності».  

• грудень 2016р. -газета «Житомирщина», стаття «Передноворічна акція «Найкраща ялинка 

– не зрубана». 

• березень2017р. -радіолінія «Залишимо красу Землі». 

• 31.03.16р. – газета «Бердичівський погляд», стаття «Юні науковці доповідають». 

• 5 травня 2017р. - газета «Бердичівський погляд», стаття «Миттєвості весни: травнева 

бузкова симфонія» . 

• 20.04.17р. – ТРК «ВІК», відеорепортаж «Науково-практична конференція «Юні 

дослідники. Погляд у майбутнє». 

         З нагоди 15-річчя  присвоєння позашкільному закладу імені Олександра Разумкова, в рамках 

загального святкування, був проведений круглий стіл, на засіданні якого до обговорення питань 

позашкільної освіти і нової моделі виховання українця-патріота були запрошені колеги  із 

навчальних закладів міста та області.  

         Підсумком засідання круглого столу стала складена спеціально до всеукраїнського форуму 

педагогічних працівників позашкільної освіти резолюція, у якій бердичівські освітяни сказали й 

своє слово про позашкілля в умовах децентралізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 

9. Круглий стіл «Позашкільна освіта і нова модель виховання юних українців» 

 

         Одним із важливих напрямків роботи методичної служби є вивчення, узагальнення та 

розповсюдження педагогічного досвіду педагогів закладу. У 2016-2017 н. р. методистами був 

узагальнений досвід роботи керівників гуртків Рощенюк О.А., Ратушинської В.В., Андрейчик 

М.А., Юркової А.В. 

         Однією із форм поширення досвіду роботи керівників гуртків ЦПО ім. О.Разумкова є 

майстер-класи, які вони проводять для колег на рівні міста і області.  

Соломонюк Н.І.-  у вересні 2016р. і в травні 2017 р. провела два майстер класи з техніки поп’є - 

маше і ткацтва для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва  Житомирщини. 

Наталія Ігорівна презентувала технологію виготовлення фігурок тварин у техніці поп’є – маше; 

виготовлення підставочок для чашечок  із дисків і ниток. 

         Андрейчик М.В. 10.11.2016р. провела майстер-клас по хореографії для музичних керівників 

дошкільних закладів на базі ДНЗ №22 ( фото 10). Керівник Зразкового хореографічного ансамблю 

«Колібрі» Андрейчик М.В. презентувала свій досвід роботи, продемонструвавши високу 

майстерність педагога-хореографа.  
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Фото 10.  Майстер-клас по хореографії для музичних керівників  

дошкільних закладів на базі ДНЗ №22 10.11.2016р. 

 

         З метою удосконалення форм роботи з художнім словом 17 листопада 2016 р. керівником 

Зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» В. В. Ратушинською було проведено майстер-клас 

для вчителів-філологів ЗНЗ міста «Етапи підготовки учнів до участі у конкурсах художнього 

читання». Таким чином, поширювався досвід роботи керівника гуртка, професіонала високого 

рівня. (фото 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Майстер-клас керівника Зразкового театрального гуртка «Трамвайчик»  

В. В. Ратушинською. 

 

         Атестація педагогічних працівників ПНЗ сприяє професійному та фаховому зростанню 

педагогів. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, 

рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження 

педагогічного досвіду кращих педагогів закладу. Для організаційно-методичного супроводу 

атестації у ЦПО було розроблено план роботи та графік засідань атестаційної комісії. У період 

атестації методистами закладу постійно здійснювався відповідний методичний супровід. 

Педагогам надавалися консультації, проводилися інструктивно-методичні наради, роз’яснювальні 

бесіди при виникненні нестандартних ситуацій. З метою підвищення педагогічної кваліфікації і 

фахової майстерності в 2017 році: Вялова О.В., Захарчук Т.О., Корнійчук Н.М., Ризванюк О.О., 

Харчук Е.Й., Куліченко Л.С., Ратушинська В.В. пройшли навчання на курсах Житомирського 

ОІППО, педагоги Рощенюк О.А., Ваховська Н.О., Соболь Т.Г., Сторожук О.М., Смичок Б.І., 

Смичок А.І., Савенко О.А. – у Національному еколого-натуралістичному центрі (м.Київ). Всього 

атестувалося 8 педагогів, за наслідками атестації 6 педагогів підтвердили свій кваліфікаційний 

рівень (тарифний розряд), 2 – підвищили. Керівнику гуртка «Юні екологи-краєзнавці» Рощенюк 

О.А. встановлено педагогічне звання «керівник гуртка – методист». 



22 

 

         З метою залучення педагогів закладу до інноваційної діяльності, впровадження в практику 

роботи нових досягнень науки і техніки було організовано участь їх в обласному конкурсі на 

кращу методичну розробку з науково-технічної та прикладної творчості серед педагогів 

позашкільних навчальних закладів області. Слід відмітити високий рівень організації 

самоосвітньої діяльності педагогів відділень науково-технічної творчості і відділення еколого-

натуралістичного напряму. 

         У 2016-2017 навчальному році творчу роботу в цьому напрямку активно здійснювали 

педагоги відділення науко-технічної творчості. Усі педагоги відділення науково-технічної 

творчості взяли участь в обласному конкурсі методичних розробок і посіли командне друге місце. 

Результативна участь методиста Ваховської Н.О. педагогів Рощенюк О.А., Соболь Т.Г. у 

Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму з позашкільної освіти, розділ «Проекти», у Всеукраїнському конкурсі-

виставці «Позашкільні читання», методистів Ваховської Н.О., заступника з НВР Пінчукової Т.А. 

у міському етапі обласного  конкурсу – виставки «Сучасна освіта Житомирщини - 2017», де вони 

посіли перші місця., та їх участь в обласній виставці, де  О.В. Боровська, О.А.Рощенюк посіли 

перші місця, Н.О.Ваховська – друге, Л.С.Куліченко – третє.  

          Досвід роботи керівників гуртків науково-технічної творчості Савенка О.А., Андронюка 

Д.Д. був презентований на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу педагогів позашкільної 

освіти «Джерело творчості-2017», на якому вони стали переможцями. Методист Музиченко Д.М. 

взяла участь в травні 2017 року в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.  

За минулий навчальний рік ми маємо певні результати участі наших педагогів у конкурсах 

різного рівня ( табл. 3) 

: 

 

                                                                                                                       Таблиця 3. 

Результат Керівник гуртка Конкурси 

участь Філімонова Л.М. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників 

ІІ місце 

 

І місце 

Андронюк Д.Д. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності  "Джерело творчості – 

2017» 

І місце  

І місце 

 

 

І місце 

Участь 

Савенко О.А. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності  "Джерело творчості – 

2017» 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

1 місце 

 

Участь 

Пінчукова Т.А. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

         Участь Сальнікова О.Є. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників. 

Участь Мельник Т.М. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників. 

І місце         Вялова О.В. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

І місце 

ІІІ місце 

Куліченко Л.С. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 
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І місце 

Участь 

 

 

 

 

ІІ місце  

        Соболь Т.Г. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

переможниця 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

науково-методичних розробок з еколого-

натуралістичного напряму, Всеукраїнський 

конкурс-виставка «Позашкільні читання» 

Всеукраїнський конкурс науково-методичних 

розробок з еколого-натуралістичного напряму, 

Всеукраїнський конкурс-виставка «Позашкільні 

читання» 

 

І місце Боровська О.В. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева-2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

І місце Рощенюк О.В. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева-2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

переможниця 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

науково-методичних розробок з еколого-

натуралістичного напряму, Всеукраїнський 

конкурс-виставка «Позашкільні читання» 

Участь Музиченко Д.М. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

рукописів  з позашкільної освіти 

Участь Смичок А.І. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників 

Участь Мельник Т.М. Обласний конкурс методичних розробок та 

посібників 

І місце 

 

 

  ІІ місце 

 

 

 

 

 

  ІІІ місце 

Ваховська Н.О. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

переможниця 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

науково-методичних розробок з еколого-

натуралістичного напряму, Всеукраїнський 

конкурс-виставка «Позашкільні читання» 

Всеукраїнський конкурс науково-методичних 

розробок з еколого-натуралістичного напряму, 

Всеукраїнський конкурс-виставка «Позашкільні 

читання» 

 

 

        Проаналізувавши етап роботи над єдиною науково-методичною темою, можна зробити 

загальні висновки, а саме: ефективність роботи над єдиною методичною темою ЦПО можна 

визначити задовільною; педагоги ЦПО працюють над поліпшенням навчально-методичної бази 

кабінетів; завдання щодо створення методичних розробок, пам’яток, рекомендацій з питання 

підвищення мотивації до навчання та творчості залишається актуальним й на наступний 

навчальний рік; проблемним залишається питання взаємовідвідування занять, що дозволило б 

ефективніше вивчати та поширювати кращий педагогічний досвід; потребує уваги питання 

науково - методичного супроводу педагогічної діяльності керівників гуртків ЦПО; існує потреба 

у створенні інформаційного ресурсу, який би акумулював досвід роботи педагогів ЦПО над 

єдиною методичною темою. 

        Аналіз результативності методичної роботи за 2016-2017 н. р. дає підстави зробити висновок, 

що методична робота в закладі є системною і результативною, а рівень фахової майстерності 

педагогів зростає. Проаналізувавши етап роботи над єдиною науково-методичною  темою можна  

зробити  загальні висновки,  а  саме:  
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• ефективність роботи над єдиною методичною темою ЦПО можна визначити задовільною;  

• педагоги ЦПО працюють над поліпшенням навчально-методичної бази кабінетів; 

• проблемним залишається питання взаємовідвідування занять, що дозволило б ефективніше 

вивчати та поширювати кращий педагогічний досвід;  

• існує потреба у створенні інформаційного ресурсу, який би акумулював досвід роботи 

педагогів ЦПО над єдиною методичною темою. 

           У той же час проблемними залишаються питання, а саме: 

• керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду 

шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах; 

• на низькому рівні залишається розробка власних науково-методичних і дидактичних 

матеріалів у відділенні художньо-естетичного напряму;  

• потребує доопрацювання індивідуальна робота  з педагогами із запровадження ІКТ. 

           Відповідно до результатів аналізу методична робота закладу  в 2017-2018 н. р. повинна 

бути спрямована на: 

• практичну спрямованість творчих досягнень педагогічних працівників закладу; 

• забезпечення системності і послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти. 

• інформаційне-методичне забезпечення педагогічних працівників 

• розробки й видання навчальних, методичних матеріалів, рекомендацій, навчальних 

програм; 

• вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду роботи; 

• надання методичної допомоги молодим педагогам в організації навчально-виховного 

процесу; 

• підготовки до атестації педагогічних працівників; розвитку позашкільної освіти науково-

технічного напряму, оновлення її змісту, упровадження сучасних технологій, новітніх 

досягнень; співпраця з науковими, громадськими й державними організаціями; 

• використання інтерактивних технологій в роботі методичної служби закладу. 

 

         

Результативність організаційно-масової роботи 

 

Організаційно-масова  робота у закладі здійснювалася  відповідно до  плану роботи  

закладу на 2016-2017 навчальний рік, планів роботи на період канікул, затверджених   

директором ЦПО ім. О.Разумкова, розпорядчих документів по закладу відповідно до наказів 

управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради, листів інформаційно-

методичного центру управління освіти і науки, плану заходів КПНЗ «Житомирський обласний 

центр НТТУМ». Інформація з  питань  організації  масових  заходів,  виховної  роботи доводилася  

до  членів  педагогічного  колективу  шляхом  її  оприлюднення  на  дошках оголошень, наказів 

по закладу, нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, оперативних нарадах.   

         Всю роботу нашого закладу  у поточному навчальному році було  спрямовано на вирішення 

загальної педагогічної проблеми «Підвищення соціального статусу вихованців шляхом 

розширення спектру організаційно-масової діяльності». Під час підготовки і проведення масових 

заходів  створюються неформальні колективи, що дають дітям і підліткам можливість виступати 

у нових соціальних амплуа, займати ролі, що відрізняються від навчальної та пізнавальної 

діяльності. Масові заходи  - особлива соціальна сфера, де діти задовольняють потреби в 

самоперевірці, самооцінці свого власного "Я". Головна мета соціально-педагогічної діяльності 

нашого позашкільного  навчального закладу  - сформувати ставлення до масових заходів, як до 

можливості для самовдосконалення,  саморозвитку.  

         У плані роботи відділу організаційно-масової роботи було передбачено підготовку, 

проведення та участь вихованців і творчих колективів у концертних програмах, загальноміських 

та обласних заходах, фестивалях, конкурсах, виставках,  змаганнях, турнірах, акціях різних 

рівнів. 

         Одним із показників ефективності роботи гуртків є участь вихованців та педагогів у масових 

заходах, які проводить заклад або бере в них участь. Загалом впродовж 2016-2017 навчального 

року колективом Центру проведено 283 масових заходи, якими охоплено близько 19780  

вихованців і учасників.  

Таблиця 1. 
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2014-2015н.р. 2015-2016н.р. 2016-2017 н.р. 

Заходи           Учасники Заходи                Учасники  Заходи                   Учасники 

207 16480 241 18080 283 19780 

         Аналізуючи результати порівняльної таблиці 1, можна зробити висновки про значне 

збільшення кількості проведених заходів та їх учасників. 

         Одним з основних завдань діяльності закладу є створення умов для проведення  змістовного 

дозвілля вихованцями Центру, дітей та мешканців міста. Метою та основними завданнями усіх 

цих заходів є пошук і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській 

молоді; організація змістовного дозвілля підростаючого покоління з урахуванням особистих та 

колективних інтересів, пошук нових форм його організації, стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей та юнацтва в творчій 

самореалізації, популяризація та пропаганда розвиваючих дозвіллєвих програм. 

         Варто відмітити найяскравіші,  найбільш масові заходи 2016-2017 навчального року:  

•  Проведення Дня юнната 15  вересня 2016р. вже традиційний захід, на який вихованці 

відділення еколого-натуралістичного напрямку запрошують своїх друзів з усіх ЗНЗ міста. Берегти 

й охороняти природу, піклуватись про братів наших менших, уміти виростити дерево, 

дотримуватись правил поведінки в довкіллі та відчувати себе частинкою природи обіцяли юні 

натуралісти під час проведення Всеукраїнської акції «День юного натураліста». 

         У День юного натураліста педагоги відділення організували та провели наступні заходи:  

1. Виставку-ярмарок рослин «Квітковий вернісаж» (О.М.Сторожук, гурток «Квіткова 

фантазія»); 

2. Квест «Екологічний марафон», під час якого учасники акції змогли продемонструвати свої 

особистісні якості, уміння працювати в команді, отримати змогу розширити свої знання про 

навколишній світ у цікавій ігровій формі. (О.А.Рощенюк, гурток «Юні екологи-краєзнавці», 

Т.Г.Соболь, гуртки «За здоровий спосіб життя» і «Екологічний туризм»).  

Урочистою подією для двох десятків молодших школярів (вихованці гуртка «Квіткова фантазія», 

керівник О.М.Сторожук) стала посвята у юннати. У рамках заходу відбулось нагородження, за 

підсумками минулого навчального року, найкращих юннатів. Серед яких: Марія Поліщук, Маріна 

Бедко, Олександр Крисюк, Маріна Рибак, Анастасія Табуровська, Анастасія Драган. Взявши 

участь в екологічному квесті, вдосталь набігавшись, всі учасники заходу смакували 

найсмачнішим козацьким кулешем, приготовленим у польових умовах. 

• 17 вересня 2016 року проведена велика концертна програма до Всесвітнього дня миру 

(Концертні номери виконувались красиво, чітко, злагоджено, не лишаючи нікого байдужим ні до 

танцювальних колективів ( хореографічний ансамбль «Колібрі», керівник М.А. Андрейчик, 

ансамбль естрадного танцю «О-ля-ля», керівник І.В. Думинська, Зразковий ансамбль сучасного 

танцю «Шакті», керівник Т.О. Захарчук), ні до солістів – вокалістів і вокальних ансамблів 

(зразковий театр пісні «Краплинки», керівник О.В.Вялова, акомпаніатор О.А.Морозова, ансамбль 

джазового співу «Старий рояль», керівник В.Л. Поплавський, ансамбль «Золотий ключик», 

керівник Е.Й.Харчук, акомпаніатор А.В. Юркова, зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр», 

керівник П.М.Герасименко); 

• У рамках святкування 15 річниці присвоєння закладу імені Олександра Васильовича 

Разумкова проведені наступні заходи:  

1) 26 жовтня 2016 р. фестиваль обдарованих дітей ЦПО ім. О.Разумкова «Разумковці сьогодні 

будують майбутнє України» - По істині свято талантів, на якому зібралися рідні душі, на якому 

народжуються нові винаходи, веселі пісні та запальні танці, розкриваються таланти. Усі гості: 

вихованці центру, батьки, гості - мали можливість  здійснити незвичайну екскурсію по духовних 

острівцях дитячої творчості Центром позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Захід  був 

спрямований на відкриття та стимулювання обдарованих дітей, яких у базі даних обдарованих 

дітей Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова нараховується 56. Кожна дитина мала 

можливість виступити разом зі своїм колективом або презентувати себе особисто, розказати усім 

про свої здібності та таланти. Деякі з вихованців зробили це за допомогою презентації власних 

портфоліо, які  оцінювало журі. Переможцями стали Поліщук Марія та Складанюк Даріна. 

Неперевершені, незабутні емоції усім дарували творчі колективи закладу, а яскравим 

завершенням свята стало виконання усіма присутніми гімну Центру позашкільної освіти.  
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 2). 27 жовтня 2016 р. відбулася Церемонія нагородження «Кращий разумковець – 2016». 

«Разумковці – золотий фонд України» - під таким гаслом у МПК ім. О.Шабельника на головній 

сцені міста пройшла традиційна церемонія нагородження кращих серед кращих вихованців. Вже з 

перших хвилин разумковці довели, що саме у стінах Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова 

відкриваються великі таланти маленьких дітей. Церемонія стала  

ювілейною, адже у 2001 році позашкільному навчальному закладу було присвоєно ім’я 

Олександра Васильовича  Разумкова - молодого і перспективного політика, доброї, гарної і 

мужньої людини. І вже 15 років вихованці гордо називають себе «разумковцями». На церемонії 

було представлено 4 номінації: «Кращий вихованець», «Кращі батьки», «Кращий керівник 

гуртка», «Кращий гурток». Всього звання «Кращого вихованця» отримало 32 найталановитіших 

дитини. Хвилюючим моментом став виступ найменших вихованців – розумашок, які вперше 

побували на великій сцені, отримали символічні значки ЦПО та подарунки. Наступна номінація 

«Кращі батьки» присвячена людям, які надають дітям впевненості в своїх силах, люблять їх, 

вірять в них, беруть активну участь у житті Центру. Цього разу відзначено 9 чоловік пам’ятними 

дипломами. У номінації «Кращий керівник гуртка» переможцями стали: Ратушинська Валентина 

Володимирівна – керівник театрального гуртка «Трамвайчик», Поплавський В’ячеслав 

Леонідович – керівник ансамблю джазового співу «Старий рояль», Соболь Тетяна Георгіївна – 

керівник гуртка «За здоровий спосіб життя», Яковлєва Наталія Анатоліївна – керівник гуртка 

«Моделювання іграшок-сувенірів», Cмичок Борис Ілліч – керівник гуртка «Радіоелектронне 

конструювання».  Кращими гуртками стали. зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець» - 

керівник Лариса Куліченко, акомпаніатор Леонід Ковзун, хореографічний ансамбль «Колібрі» - 

керівник Маріанна Андрейчик, театральний гурток «Трамвайчик» - керівник Валентина 

Ратушинська, зразковий гурток «Моделювання іграшок-сувенірів»- керівник Олена Сальнікова, 

гурток «Судномоделювання» - керівники Евгеній Криворучко та Сергій Ревізов, гурток «Юні 

орнітологи» - керівник Ніна Ваховська.   Яскравим завершенням родинного свята стало спільне 

виконання пісні «Світ без війни», що надихнуло і дорослих, і дітей боротись за своє майбутнє, 

прямувати до нього, мріяти про нього, працювати задля нього, і тоді воно обов’язково настане. 

Також виготовлено буклет обдарованих дітей ЦПО ім. О.Разумкова «Разумковці сьогодні 

будують майбутнє України» (випуск №1, 2016). 

• 19 грудня 2016 р. у День Святого Миколая відбулося відкриття міської новорічної ялинки, 

сценарій якого разом із творчими колективами підготувала і провела культорганізатор Кузьмук 

К.О. Казкова, чарівна, новорічна атмосфера зарядила усіх бердичівлян та гостей міста святковим 

настроєм. На завершення свята, наче Янголята, спустилися на Центральну площу міста учасники 

вокальних колективів закладу щоб заспівати легендарного «Щедрика» разом із присутніми.  

• Новорічні вистави - творчі колективи ЦПО ім. О.Разумкова подарували юним 

бердичівлянам новорічне казкове диво. 21-23 грудня 2016 року у МПК ім. О.Шабельника 

проходила Новорічна вистава «Пригоди у замку чарівних пікселів» за участю вихованців 

(близько 250 дітей)  Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова. Маленькі глядачі (а їх 

впродовж 8 вистав було 3997 дітей) дна одну годину поринули у казку. Захоплюючий сюжет, 

неймовірні декорації, костюми артистів, музичне, світлове та відео оформлення – на сцені 

відбувалася неперевершена новорічна феєрія. А створили Новорічне диво, у яке так вірять і діти, і 

дорослі: режисер вистави – Валентина Ратушинська, звукорежисер – Валерій Дубцов, 

звукооператор – Микола Кондрашкін, художник-оформлювач – Тетяна Хорват, костюмер – Алла 
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Соломонюк, технічні служби: Олександр Пінчук, Микола Звертанівський та вихованці нашого 

Центру: театральний гурток «Трамвайчик», керівник Валентина Ратушинська, зразковий театр 

пісні «Краплинки»,  керівники Олена Вялова та Ольга Морозова, ансамбль джазового співу 

«Старий рояль», керівник В’ячеслав Поплавський, вокальний гурток «Золотий ключик», 

керівники Емма Харчук та Альбіна Юркова, хореографічний ансамбль «Колібрі», керівник 

Маріанна Андрейчик, зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті», керівник Тетяна Захарчук, 

ансамбль естрадного танцю «О-ля-ля», керівник Ірина Думинська, зразковий гурток циркового 

мистецтва «Жанр», керівник Петро Герасименко та усі батьки вихованців, учасників новорічної 

вистави. 

 
• Природоохоронна акція - конкурс «Найкраща ялинка – не зрубана» ( 23.12-27.12.2016 р.) - 

для вихованців і педагогів закладу в рамках акції були проведені такі заходи: 

1. Бесіди в гуртках «Екологічні проблеми Нового року». 

2. Заняття в гуртках на тему: «Різноманітність та значення хвойних рослин у природі». 

3. Природоохоронний рейд «Збережи ялинку» на міському ринку «Центральний» 

(О.А.Рощенюк. і 15 вихованців гуртка «Юні екологи-краєзнавці»). 

4. Популяризація природоохоронної діяльності в ЗМІ. 

Аби привернути увагу до проблеми самовільної вирубки хвойних дерев, бердичівські школярі 

разом із правоохоронцями провели передноворічну акцію під назвою «Найкраща ялинка – не 

зрубана». Юні бердичівляни, вихованці Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова, запросили 

старшого інспектора ювенальної превенції Бердичівського відділу поліції Семена Кіришевського 

приєднатися до проведення щорічної акції «Найкраща ялинка – не зрубана». Діти разом із 

поліцейським перевіряли місця реалізації новорічної лісової продукції, проводили бесіди з 

перехожими та роздавали їм тематичні листівки із застереженнями щодо самовільної вирубки 

хвойних дерев у лісах. Окрім того, нагадували й про адміністративну відповідальність за 

незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур, передбачену Кодексом України 

про адміністративні правопорушення. «Приємно бачити небайдужість і активність наших юних 

громадян у питаннях і збереження природи, і дотримання належного порядку щодо продажу 

новорічних дерев, – коментує Семен Кіришевський. – Тож ми закликаємо усіх приєднатися до 

справи збереження природних багатств рідного краю!» (з матеріалів газети «Бердичівський 

погляд»). 

5. Радіолінія «Збережи ялинку» (Рощенюк О.А.) - 16.12.16р. – 12  дітей. 

6. Анкетування дітей «Моя екологічна позиція» - 12.12-14.12.16р. – 30 дітей. 

7. Виставка-конкурс «Найкраща ялинка – не зрубана» - 52 роботи. Найбільш активними були 

вихованці гуртків: «Моделювання іграшок-сувенірів», керівник О.Є.Сальнікова; «Квіткова 

фантазія», керівник О.М.Сторожук; «Юні екологи-краєзнавці», керівник О.А.Рощенюк. 

Найбільше призових місць отримали вихованці гуртків: «Моделювання іграшок-сувенірів», 

керівник  О.Є.Сальнікова; «Творча майстерня», керівник Т.М Мельник.; «Моделювання іграшок-

сувенірів», керівник Н.А. Яковлєва. Усі переможці та учасники виставки-конкурсу отримали 

оригінальні новорічні грамоти та солодкі гостинці. 

• 14 лютого 2017 р. День Святого Валентина - традиційно, у святковій залі ЦПО пройшов  

концерт, в ході якого діти, завдяки пісні, танцю чи засобам театрального мистецтва, змогли 

передати ніжне почуття закоханості. У концерті брали участь вихованці майже всіх колективів 

відділення художньо-естетичного виховання для своїх ровесників із відділення науково-технічної 

творчості та відділення еколого-натуралістичного напряму. 
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• Конкурс «Міс ЦПО 2017» ( 06.03.2017р.). Під час передвиборчої кампанії у президенти 

об’єднання разумковців «Нове покоління» було запропоновано провести для вихованок закладу 

не традиційну концертну програму, а конкурс «Міс ЦПО 2017». Так напередодні свята весни 6 

березня 10 чарівних учасниць з різних гуртків з усіх відділень ЦПО ім. О.Разумкова взяли участь 

у конкурсі. Серед членів журі – чоловіки, справжні поціновувачі прекрасного. Учасниці 

занурилися у стихію цікавих і креативних конкурсів: «Візитівка», «Розумниці», «Господині» та 

«Моє хобі – моє життя», демонструючи свою ерудицію, комунікабельність, кулінарні вміння і 

творчість. Підготувати і провести свято допомогли ТОВ «Транзит-С» (представник – Євген 

Мельник), магазин «Я – українець» (директор – Тетяна Білоус, яка є головою ради закладу), 

дитячий розважальний центр «Super Mario» та кінотеатр «Mario Kino» і депутат Бердичівської 

міської ради Володимир Левандовський. Гарний настрій, атмосферу креативу та весняного 

натхнення створювали хореографічні та вокальні колективи ЦПО. 

 
Кожна з учасниць відзначена у наступних номінаціях: Соня Бриль (зразковий театральний гурток 

«Трамвайчик», керівник В.В.Ратушинська) – «Міс Талант», Дарина Росовецька (зразковий театр 

пісні «Краплинки», керівник О.В.Вялова, акомпаніатор О.А.Морозова) – «Міс Ніжність», Ірина 

Макарук (вокальний ансамбль «Золотий ключик», керівник У.Й.Харчук, акомпаніатор 

А.В.Юркова) – «Міс Чарівність», Олександра Марковська (ансамбль джазового співу «Старий 

рояль», керівник В.Л.Поплавський) – «Міс Елегантність», Олександра Дідик (ансамбль 

естрадного танцю «О-ля-ля», керівник І.В.Думинська) – «Міс Привабливість», Марина 

Шашкевич (зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті», керівник Т.О.Захарчук) – «Міс 

Грація», Аліна Римар (відділення науково-технічного напрямку, гурток «Моделювання іграшок-

сувенірів», керівник Н.А.Яковлєва) – «Міс Весна». Титул «Міс глядацьких симпатій» отримала 

Олександра Кроснік (зразковий хореографічний ансамбль «Колібрі», керівник М.А.Андрейчик). 

«Віце-міс ЦПО-2017» стала Марина Пухальська (ансамбль танцю «Яринка», керівники 

Ж.В.Кабанчук і А.Є.Лагутова). Журі  одноголосно визначило переможницею конкурсу краси 

«Міс ЦПО-2017»  Дар’ю Книжник (відділення еколого-натуралістичного напрямку, гурток 

«Екологічна агітбригада», керівник Н.О.Ваховська). Усі учасниці отримали подарунки та приємні 

сюрпризи від спонсорів та організаторів конкурсу. 

• День Європи, День вишиванки, День миру та День матері. (19.05.2017р.) Традиційно на 

Центральній площі міста вихованці Центру позашкільної освіти дарували своє мистецтво 

бердичівлянам та гостям міста. Концерт відбувся за участю усіх колективів художньо-

естетичного відділення. Також було організовано виставку дитячих робіт декоративно-

прикладного напряму та майстер-класи по виготовленню сувенірів і оберегів. 
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• Свято Останнього дзвоника ( 26.05.2017 р.). Щорічно наприкінці весни зала МПК ім. 

О.Шабельника наповнюється молодими, перспективними, талановитими дітьми-випускниками, 

які приходять відчути справжню радість свята. Так сталося і цього року. Вихованці Центру 

позашкільної освіти спільно з випускниками підготували справжній феєрверк емоцій. Темою 

свята стало гасло «Вперед до мрії», адже так важливо надихнути дітей, щоб вони повірили в те, 

що усі їх мрії обов’язково здійсняться. Пройшовши усі етапи життя, говорили і про дитячі мрії, і 

мрії у юності, і, звичайно, про майбутнє. Фіналом став подарунок для кожного випускника у 

вигляді оберегів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  День міста Бердичева, День молоді, XVIII Дні польської культури (24-25.06.2017) 

Святковий концерт до Дня міста Бердичева від творчих колективів ЦПО ім. О.Разумкова став 

гарним подарунком для усіх бердичівлян. Підготувала сценарій святкового концерту та провела 

його культорганізатор Кузьмук К.О. Діти дарували своє мистецтво на Центральній площі міста, 

заряджаючи усіх позитивною енергією молодого покоління (це: зразковий ансамбль 

фольклорного співу «Вінець», керівник Л.С.Куліченко, акомпаніатор Л.М.Ковзун, зразковий 

ансамбль сучасного танцю «Шакті»,керівник Т.О.Захарчук, зразковий гурток циркового 

мистецтва «Жанр»,керівник П.М.Герасименко, зразковий театр пісні «Краплинки», керівник 

О.В.Вялова, акомпаніатор О.А.Морозова, зразковий ансамбль народного танцю «Радість», 

керівник О.О.Ризванюк, акомпаніатор А.В.Мусійчук, зразковий хореографічний ансамбль 

«Колібрі», керівник М.А.Андрейчик, ансамбль естрадного танцю «О-ля-ля», керівник 

І.В.Думинська, вокальний ансамбль «Золотий ключик», керівник Е.Й.Харчук, акомпаніатор 

А.В.Юркова, ансамбль джазового співу «Старий рояль», керівник В.Л.Поплавський, ансамбль 

танцю «Яринка», керівники Ж.В.Кабанчук і А.Є.Лагутова, саксофоніста гуртка духових 

інструментів Анастасія Метьолкіна, керівник А.Г.Тетьоркін. Також було організовано майстер-

класи для усіх бажаючих педагогами напрямку декоративно-прикладного мистецтва, а саме: 

О.Є.Сальнікова, зразковий гурток «Моделювання іграшок-сувенірів», Н.А.Яковлєва, гурток 

«Моделювання іграшок-сувенірів», Н.І.Соломонюк, гурток «Художня майстерня», Т.М.Мельник, 

гурток «Творча майстерня», І.М.Глухова, гурток «Природа і фантазія», Р.В.Ковальчук, гурток 

«Флористика та фітодизайн 

інтерєру». 
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Впродовж навчального року постійно налагоджувались нові та підтримувались уже діючі 

зв’язки з різними творчими та трудовими колективами міста: МПК ім. О. Шабельника, обласний 

шпиталь для учасників бойових дій, МПКіВ ім.Т.Г.Шевченка, обласна благодійна організація 

«Надія Є», обласна дитяча та міські бібліотеки,  загальноосвітні  та дошкільні навчальні заклади 

міста, громадська спілка дітей-інвалідів «Промінчик», Будинок офіцерів, ВАТ «Фабрика одежі», 

Бердичівське ЛВУМГ, благодійна організація «Онуфрієнко-діти», оздоровчий дитячий табір 

«Соколятко», дитячо-юнацька спортивна школа ім. В.Лонського, Бердичівський педагогічний 

коледж. З  метою закріплення  співпраці  з  навчальними  закладами,  установами  та 

громадськими  організаціями  міста  вихованці  ЦПО ім. О.Разумкова постійно беруть участь у 

міських заходах: 

- участь ансамблю танцю «Яринка» у відкритті елеватора та млина в м. Андрушівка (керівники 

Ж.В.Кабанчук, А.Є.Лагутова);  

- участь зразкового театру пісні «Краплинки» (керівник О.В.Вялова, акомпаніатор О.А.Морозова) 

і театрального гуртка «Трамвайчик» (керівник В.В.Ратушинська) у святковій програмі до Дня 

міста Житомира; 

- участь у відкритті та закритті 18 Міжнародного турніру з боксу серед молоді на призи братів 

Кличків (зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр», керівник П.М.Герасименко та 

хореографічний ансамбль «Колібрі», керівник М.А.Андрейчик); 

- участь зразкового ансамблю сучасного танцю «Шакті» (керівник Т.О.Захарчук) та ансамблю 

естрадного танцю «О-ля-ля» (керівник І.В.Думинська) у спортивному святі «Козацькі забави» на 

площі Центральна; 

- участь зразкового ансамблю сучасного танцю «Шакті» (керівник Т.О.Захарчук) і зразкового 

гуртка циркового мистецтва «Жанр», (керівник П.М.Герасименко) у святкуванні Дня ракетних 

військ і артилерії; 

- тематична концертна програма до Дня соціального працівника;  

- участь зразкового ансамблю фольклорного співу «Вінець» (керівник Л.С.Куліченко, 

акомпаніатор Л.М.Ковзун) у фестивалі «Осінь весільна» с.Пирогово на запрошення 

національного музею народного побуту України; 
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 - участь у святковій концертній програмі до 9 травня в обласному шпиталі для учасників бойових 

дій; 

  - допомога та проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Джура»; 

 - участь у програмі відкриття спортивної площадки в ЗОШ №11 (зразковий хореографічний 

ансамбль «Колібрі», керівний М.А.Андрейчик); 

- тематична концертна програма до Дня рятівника в ПКіВ ім. Т.Г.Шевченка; 

- концертна програма для профспілкових лідерів міського управління освіти і науки; 

 - участь у благодійній акції «Мій тато захищає Україну», м.Львів, арена державного цирку 

(зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр», керівник П.М.Герасименко);       

- відзначення Міжнародного Дня інваліда за участю зразкового гуртка циркового мистецтва 

«Жанр», керівник П.М.Герасименко; 

   - участь у конкурсі в рамках благодійної акції Всеукраїнського благодійного фонду народної 

артистки України Наталії Май «Мелодії добра» (зразковий хореографічний ансамбль «Колібрі», 

керівник М.А.Андрейчик, ансамбль танцю «Яринка», керівники Ж.В.Кабанчук і А.Є.Лагутова); 

  - виставка кращих творчих робіт вихованців і педагогів на засіданні Житомирської обласної 

ради, м. Житомир; 

  - майстер-клас з писанкарства (Сальнікова О.Є.) у обласній дитячій бібліотеці, м.Житомир;  

  - підготовка та проведення благодійної Пасхальної виставки та святкової концертної програми 

для дітей пільгової категорії; 

- вітання учасників міжшкільних змагань з міні футболу у військовій частині (зразковий 

хореографічний ансамбль «Колібрі», керівник М.А.Андрейчик); 

  - участь у весняному святі в МПК ім. О.Шабельника; 

  - участь у обласному етапі Всеукраїнського заочного конкурсу «Моя країна - Україна»; 

  - участь у обласному етапі Міжнародного конкурсу «Вода – джерело життя»; 

  - участь і проведення  Шевченківського свята; 

  - участь хореографічних колективів у Всеукраїнському дні футболу (стадіон «Прогрес», МПК 

ім. О.Шабельника); 

- літні пришкільні табори. Прийшло літо, а разом з ним розваги та веселощі. ЦПО ім. 

О.Разумкова запропонував школярам пограти у гру «Літній квест», тема якого «За здоровий 

спосіб життя». Діти розділялися на чотири команди, кожна з яких, отримавши свій маршрутний 

лист, прямувала від станції до станції: «Гарного настрою», «У ритмі танцю»,  

 
«Екомистецтво», «Healht is fun», Інтелектуальна станція, станція «Творчості», «Світ навколо 

нас», «Музикотерапія». Наприкінці квесту школярі повинні були скласти пазл з усіх частинок, які 

вони отримували на кожній станції. Усім командам вручалися заохочувальні солодкі призи. 

Проведено 11 «Літніх квестів» для  11 навчальних закладів міста;  

 - відкриття першої зміни літнього табору «Соколятко» вже стало традиційним для вихованців 

ЦПО ім. О.Разумкова. Діти з великим задоволенням їдуть привітати з початком канікул усіх 

відпочиваючих табору. Цього року табір «Соколятко» святкував 70-річчя і подарунком від 

разумковців став святковий концерт. Позитивні емоції, нові враження та гарний настрій – все це 

було на відкритті. Також табір «Соколятко» відвідали керівники гуртків відділення еколого-

натуралістичного напряму з літнім квестом «Екологічні розваги «Літній дивосвіт» та відділення 

науково-технічної творчості з різноманітними майстер-класами; 

  - святкова концертна програма до Дня медичного працівника у обласному шпиталі для 

учасників бойових дій; 

За окремим планом на зимові канікули було проведено 21 захід для вихованців гуртків і батьків. 
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- участь у Християнському святі колядок (зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець», 

керівник Л.С.Куліченко, акомпаніатор Л.М.Ковзун і зразковий театр пісні «Краплинки», керівник 

О.В.Вялова, акомпаніатор О.А.Морозова). 

- участь у традиційній щорічній церемонії нагородження «Людина року». 

 Формування загальнолюдських моральних цінностей здійснюється через участь 

вихованців ЦПО  у різноманітних акціях: 

  -  у Всеукраїнській акції колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». 

Агітколектив відділення еколого-натуралістичного напряму «Екосвіт» (вихованки гуртка 

«Екологічна агітбригада») як переможець I етапу конкурсу взяв участь в обласному етапі 

Всеукраїнської акції колективів екологічної просвіти. Цього разу метою конкурсу було 

розширення та поглиблення знань учнів про ландшафти рідного краю, їх збереження та захист 

для наступних поколінь, тому і назва була відповідною: «Збереження ландшафтів стосується 

кожного». Гідно вибороли I місце, а підготували їх: керівник гуртка Ваховська Н.О., відповідну 

декорацію та реквізит виготовила художник-оформлювач Т.О.Хорват. 

-  Природоохоронна акція до Дня Землі «Станемо дружно на захист Землі». Метою акції стало: 

розширити знання дітей про екологічні проблеми нашої планети; активізувати діяльність дітей з 

охорони природи; виховувати любов та бережливе ставлення до природи. В акції взяли участь 

юннати гуртків «Юні екологи-краєзнавці», керівник О.А.Рощенюк, «Екологічна 

агітбригада»,керівник Н.О.Ваховська, «Квіткова фантазія», керівник О.М.Сторожук, «За 

здоровий спосіб життя», «Екологічний туризм», керівник Т.Г.Соболь, «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру», керівник Р.В.Ковальчук, «Знавці лікарських рослин», керівник Н.С.Станкевич.  Також 

в рамках акції відбулася      

   - Науково-практична конференція «Юні дослідники. Погляд у майбутнє», тематичний напрям 

«Ландшафт XXI століття». Масовий захід провели вихованці гуртка «Екологічна агітбригада», 

керівник Ваховська Н.О. На конференцію були запрошені з виступами: Скавронський П.С., 

директор музею історії міста Бердичева;  Моісеєнко Микола Леонідович, головний інженер 

лісового господарства; Калінська А.В., кандидат педагогічних наук; слухали доповіді 8 юних 

дослідників за матеріалами вивчення ландшафту рідного краю. Учасники конференції, а це, окрім 

гуртківців ЦПО, учні ЗНЗ міста, мали змогу висловити свої враження, думки у анкеті, якою 

скористалося 70 учасників.   

 У 2016-2017 н.р. в ЦПО за ініціативи культорганізатора Кузьмук К.О. було розпочато 

діяльність органу учнівського самоврядування -  об’єднання разумковців «Нове покоління», 

президент і відповідальні за певні напрямки роботи якого будуть обиратися  терміном на 1 рік. 9 

лютого 2017 року відбулися перші вибори президента, ним став вихованець ансамблю естрадного 

танцю «О-ля-ля» Євген Ковальчук. Об’єднання разумковців «Нове покоління» напередодні Дня 

закоханих зібралися на майстер-клас по виготовленню «валентинок». Кожна «валентинка» була 

особливою, так як діти розуміли, що 14 лютого вони порадують бердичівлян своїми витворами. 

Так і сталося, позитивні емоції дітей та щирі посмішки звичайних перехожих - найвища нагорода. 

12 квітня 2017р. вихованці об’єднання разумкомців «Нове покоління» зібралися разом, щоб 

провести акцію по збереженню природи. Так у відділенні еколого-натуралістичного напряму під 

керівництвом Щукіна В.С. та Кузьмук К.О. діти посадили 36 маленьких ялинок, створивши алею 

«Нове покоління». Вихованці ЦПО не тільки попрацювали, а й дізналися багато нового про 

правильну посадку дерев.  

 Завдяки активній позиції, цікавим ідеям та бажанню дітей творити 27 квітня у парку ЦПО 

відбулося свято - День Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова. Це був не просто концерт, а 

цілий калейдоскоп цікавих занять. Діти могли відвідати майстер-класи по виготовленню 

сувенірів та прикрас, а також власноруч посадити кімнатну рослину. Організували їх педагоги 

нашого Центру: Олена Миколаївна Сторожук, Наталія Анатоліївна Яковлєва, Олена Євгеніївна 

Сальнікова, Тетяна Миколаївна Мельник, Інна Миколаївна Глухова та Наталія Михайлівна 

Корнійчук. Руслана Василівна Ковальчук психолог Центру створила зону релаксу, де діти могли 

зробити талісман на пам'ять, позбутися негативної енергії за допомогою спеціальних засобів 

«баталів» та визначити свій характер по відбитку пальця. Також в цей день було залучено 

вихованців інтегрованого гуртка раннього розвитку «Розумашки» разом з методистом Оленою 

Миколаївною Ланцовою та організовано виставку технічної творчості. Під час свята було багато 

цікавого: і хореографічні батли між вихованцями колективів ЦПО, виступ гуртка «Естрадні 

гурти», керівник В.М.Кармазін, конкурс малюнку «Я - Разумковець». Працював також 
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благодійний ярмарок, де продавали солодощі, приготовлені дітьми та батьками. Було зібрано 

кошти для друку першого номеру газети «На хвилі разумковців». Було проведено два тренінги на 

тему «Лідерство» та «Я серед людей». 

            Куратор проекту учнівського самоврядування «Нове покоління» Кузьмук К.О. під час 

зустрічі з журналістом «Бердичівський погляд» Вікторією Кучерявою розповіла про виникнення 

ідеї, мету та завдання об’єднання разумковців «Нове покоління», а діти поділилися своїми 

планами на майбутнє. 

 З метою надання кожній дитині можливості для всебічного, творчого розвитку нашим 

позашкільним навчальним закладом до занять в гуртках , участі в масових заходах різних рівнів 

залучаються діти пільгових категорій, а саме: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 

діти з багатодітних сімей, діти з особливими потребами та фізичними вадами (котрі дозволяють 

займатися гуртковою роботою та перебувати в дитячому колективі), діти-чорнобильці, діти-

переселенці з зони АТО, діти учасників зони АТО. Якщо порівняти кількість дітей пільгових 

категорій за останні три роки, то побачимо тенденцію на їх збільшення (таблиця 2). 

 

      Таблиця 2 
            

Спос

теріг

аєтьс

я і 

той 

факт

ор, 

що 

майже всі діти даних категорій, прийшовши в той 

чи інший гурток, залишаються на довгий період, можуть паралельно відвідувати два – три гуртки, 

з великим бажанням навчаються, творчо розвиваються та здобувають відповідно перемоги. Серед 

них: Тишецька Таїсія (вихованка Зразкового гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів», керівник 

О.Є.Сальнікова, гуртка «Творча майстерня», керівник Т.М.Мельник), Вусата Ярославна 

(вихованка Зразкового гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів», керівник О.Є.Сальнікова), 

Вознюк Божена (вихованка Зразкового театрального гуртка  «Трамвайчик», керівник 

В.В.Ратушинська, солістка ансамблю джазового співу «Старий рояль», керівник 

В.Л.Поплавський), Матвєєв Ілля (вихованець гуртка «Судномоделювання», керівник 

Є.Г.Криворучко), Зуєв Олександр ( вихованець Зразкового гуртка циркового мистецтва «Жанр», 

керівник П.М.Герасименко ), Ярмолюк Анастасія (вихованка Зразкового ансамблю фольклорного 

співу «Вінець», керівник Л.С.Куліченко), Кроснік Олександра та Яремчук Вікторія (вихованки 

Зразкового хореографічного ансамблю «Колібрі», керівник М.А.Андрейчик), Яковлєва Дарина 

(вихованка гуртків «Моделювання іграшок-сувенірів», керівник Н.А.Яковлєва та «Юні 

орнітологи»,  керівник Н.О.Ваховська ). Педагоги закладу докладають максимум зусиль для 

створення сприятливого навчально-виховного середовища вихованцям з особливими потребами 

та завжди радо зустрічають всіх, хто приходить пізнавати, навчатись, творити. 

 Важливим показником ефективності роботи Центру позашкільної освіти ім..О.Разумкова є 

організація та проведення численних міських масових заходів. 

  У жовтні 2016 р. за підтримки управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації, КПНЗ «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді», управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради, Центру позашкільної 

освіти імені О.Разумкова було проведено ІІІ- й обласний фестиваль-конкурс хореографічного 

мистецтва «Феєрверк танцю». У конкурсі взяло участь 36 танцювальних колективів із 15 районів і 

міст Житомирщини. Усі колективи продемонстрували високий рівень танцювальної 

майстерності, грації, витонченості, відповідність костюмів та сценічність, а керівники - значний 

ріст професіоналізму. Об’єктивно та професійно оцінило виступи висококваліфіковане журі: всі 

отримали дипломи учасників, а кращі колективи – нагороджені відповідно дипломи за І, ІІ, ІІІ 

місце та абсолютної першості. Як і належить господарям, хореографічні колективи м. Бердичева 

вибороли найпочесніше І місце. 

               Пільгова категорія дітей  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Діти-сироти та під опікою          9           7         15 

Діти з багатодітних сімей        79         75         93 

Діти з особливими потребами та фізичними вадами        13          8         16 

Діти-чорнобильці        16          8          5 

Діти-переселенці з зони АТО         5          4          7 

Діти учасників зони АТО         -          7         14 

       122        109       150 
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 10 листопада 2016 р. була проведена VI Бердичівська відкрита міжрегіональна виставка 

«Історико-технічне стендове моделювання» - юні, талановиті техніки винесли на широкий загал 

свій творчий доробок. У залі можна було переглянути роботи дітей та дорослих різних вікових 

категорій, але головне, що об’єднало усіх – це непереборне бажання оволодіти новими уміннями, 

навичками та прагнення їх удосконалити, адже меж горизонту досконалості – не існує.  

 Метою конкурсу був пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді, формування у неї 

конструкторських здібностей, пропаганда та популяризація технічного стендового моделювання, 

обмін досвідом роботи серед школярів та керівників гуртків області та України. Учасники 

виставки-конкурсу розподілялися на три вікові підгрупи: до 13 років, від 14 до 18 років та старші 

18 років, роботи яких були представлені у наступних номінаціях: «Авіація», «Бронетехніка», 

«Автомобілі», «Діаграми та фігури», «Артилерія», «Паперові моделі», «Флот». У виставці-

конкурсі було представлено роботи як конкурсні так і виставкові, від 13 делегацій з різних міст 

України, а саме: Луцька, Нововолинська, Радомишля, Борисполя, Коростишева,  міста Бровари та 

Броварського району, Києва, селища Глухівці Вінницької області, Житомира та Житомирського 

району і Бердичева. Цього разу виставка-конкурс проходила два дні, а це дало змогу учасникам 

більше поспілкуватись, глядачам – краще переглянути, журі - досконаліше оцінити конкурсні 

експонати. Переможне І-е місце у команди м. Бровари (29 особистих перемог), почесне ІІ- е – у 

команди ЦПО ім. О.Разумкова, гурток «Стендового моделювання», керівник О.А.Савенко (19 

особистих перемог), ІІІ- є – у команди м. Житомира (14 особистих перемог).   

У 2016 – 2017 н.р. на базі відділення науково-технічної творчості були організовані та проведені 

міські масові заходи:  

• 7 конкурсів: з Web - дизайну «Шкільний світ»; «Літературна майстерня»; «Безмежний 

Всесвіт»; на кращу програму для ПЕОМ; з інформаційних технологій; з комп’ютерної графіки та 

дизайну; літературний конкурс «Крізь терни до зірок»; 

• етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів по лінії МАН, 

членів Бердичівського міського наукового товариства учнівської молоді;  

Однією із форм масової роботи є екскурсії. Організовувались та проводились  екскурсії як місцеві 

(до ветклініки «Айболить»: гурток «Юні орнітологи», керівник Н.О.Ваховська, «Юні екологи-

краєзнавці», керівник О.А.Рощенюк, «Екологічний туризм», керівник  Т.Г.Соболь; до кімнати 

афганської слави історико-краєзнавчого музею гурток «Історико-технічного стендового 

моделювання», керівник О.А.Савенко), так і за межі рідного міста (екскурсія до Музею 

Чорнобиля та фабрики «Виготовлення новорічних іграшок» м. Київ – гуртки «Квіткова фантазія», 

керівник О.М.Сторожук, «Юні екологи-краєзнавці», керівник О.А.Рощенюк, «Екологічний 

туризм», «За здоровий спосіб життя», керівник Т.Г.Соболь; до обласного драматичного театру ім 

І.Кочерги на виставу «Аліса в країні чудес» м.Житомир, гурток «Екологічна агітбригада», 

керівник Н.О.Ваховська). Експедиція до Білилівського лісу «Моніторинг стану ранньоквітучих 

рослин», 48 вихованців гуртків «Юні екологи краєзнавці», керівник О.А.Рощенюк і «Екологічкий 

туризм», керівник Т.Г.Соболь; екскурсія на страусину ферму «Долина страусів» та ботанічний 

сад ім. М.Гришко м. Київ (гуртки «Юні екологи краєзнавці», керівник О.А.Рощенюк, «Юні 

орнітологи», керівник Н.О.Ваховська, «Квіткова фантазія», керівник О.М.Сторожук. Як бачимо, 

керівники гуртків усіх відділень провели заплановані місцеві та виїзні екскурсії, та 

найактивнішими у цьому напрямку знову стали керівники відділення еколого-натуралістичного 

напрямку.   

 Ефективним та якісним результатом діяльності вихованців закладу, стимулом для 

розвитку та самоствердження, розвитку стійкого інтересу до обраного напрямку творчості є їх 

участь у масових заходах Центру та міста, конкурсах та фестивалях різних рівнів. Загальна 

чисельна кількість перемог у конкурсах та фестивалях   наведена в таблиці 2. 

Таблиця 3 

 

                                             Командні перемоги                              Особисті перемоги 

            

Роки 

Рівні  

2014-2015 2015-2016 2016-2017  

 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Міжнарод.       15      13        7       43       38        

100(80к) 



35 

 

Всеукраїн.        21      45        67       41       55         61 

Обласний        54      53        57       107       91        108 

Міський         1       2         4       37       33        39 

Всього        91      113        135      228       217        308 

 

     Прослідкувати  ефективність  роботи  гуртків  ЦПО за напрямами у  2016/2017н.р. дозволяє 

таблиця 4 

 

 

Таблиця 4 

Результативність участі вихованців ЦПО у масових заходах 

Гуртки хореографічні 

 

     Найбільш результативно попрацювали творчі колективи: зразковий хореографічний ансамбль 

«Колібрі», керівник М.В.Андрейчик, ансамбль танцю «Яринка»», керівники Ж.В.Кабанчук, А.Є. 

Лагутова. Керівники хореографічних колективів залучили до участі в конкурсах найбільшу 

кількість дітей і принесли закладу найбільше нагород. 

 

 

 

 

№

п/п 

П.І.Б. Назва гуртка К-

сть 

вихов

анців 

у  

гуртк

у  

Масові 

заходи 

К-

сть 

учас 

ників 

Кон 

кур 

си 

К-сть 

призових 

місць 

К-сть 

призерів 

 ко 

ман

дни

х 

осо 

бис 

тих 

кома

ндни

х 

осо 

бис 

тих 

1 Андрейчик 

М.В. 

Зр. хореогр. 

ансамбль 

«Колібрі» 

82     17    40 11 30 33 72 15 

2 Думинська 

І.В. 

Анс.естрадно

го танцю «О-

ля-ля» 

73    11    49 2 12 3 47      2 

3. Захарчук 

Т.О. 

Зр.ансамбль 

сучасного 

танцю 

«Шакті» 

83    13   45 4 8 6 34 5 

4. Ризванюк 

О.О. 

Зр. ансамбль 

народн. 

танцю 

«Радість» 

78    11 

 

45 5 7 1 32 1 

5. Сога В.П. Анс. бального 

танцю 

«Валентина» 

14    5 

 

10 2 1 0 10 0 

6. Лагутова 

А.Є. 

Кабанчук 

Ж.В. 

Ансамбль 

танцю  

«Яринка» 

83   15 70 5   16 4 93 3 

   413  259 

 

29 74 47 288 26 
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Гуртки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 

 

№

п/п 

П.І.Б. Назва гуртка К-сть 

вихованців  

у  гуртку  

Масові 

заходи 

К-сть 

учас 

ників 

Кон 

кур 

си 

К-сть 

призов

их 

місць 

К-

сть 

приз

ерів 

1. Соломонюк 

Н.І. 

«Художня 

майстерня» 

78 10 19 8 13 6 

2. Корнійчук 

Н.М. 

«Декоративна 

композиція» 

45 5 8 2 - - 

3. Мельник 

Т.М. 

«Творча 

майстерня » 

46 18 

 

15 6 8 6 

4. Яковлєва 

Н.А. 

«Виготовлення 

іграшок-

сувенірів» 

45 17 

 

19 8 11 9 

5. Сальнікова 

О.Є. 

Зразковий 

гурток 

«Моделювання 

іграшок-

сувенірів» 

46 9 19 6 9 7 

6. Глухова  

І.М. 

Гурток 

«Природа і 

фантазія» 

45 8 11 3 3 3 

7. Самойленк

о Л.І. 

Гурток 

«Паперопласти

ка» 

17 4 4 4 4 4 

   322     95 37 48 35 

    Найбільш результативно спрацювали гуртки: зразковий гурток «Моделювання іграшок-

сувенірів», керівник Сальнікова О.Є. та гурток «Моделювання іграшок-сувенірів», керівник 

Яковлєва Н.А. 

 

Вокальні  та інструментальні гуртки 

№

п/п 

П.І.Б. Назва гуртка К-сть 

вихова

нців у  

гуртку  

Масо

ві 

заход

и 

К-

сть 

учасн

иків 

Кон 

кур 

си 

К-сть  

призови

х місць 

К-сть 

призерів 

       ко

ма

нд

ни

х 

осо

би

ст

і 

ко

ма

нд

ни

х 

особис

ті 

1. Вялова 

О.В. 

Зразковий 

театр пісні 

«Краплинки» 

     61 21 47 3 1 4 28 2 

2. Поплавськи

й В.Л. 

Анс. джазового 

співу «Старий 

рояль» 

     55 15 40 5 6 0 25  

3. Харчук 

Е.Й. 

Вок. ансамбль 

«Золотий 

ключик» 

     50 11 36 2 3 0 35  

4. Кармазін 

В.М. 

Естрадні 

гурти 

    45 1 

 

6      

5. Куліченко 

Л.С. 

Зразковий 

ансамбль 

    43 7 20 8 9 2 22 1 
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фольклорного 

співу «Вінець» 

6. Тетьоркін 

А.Г. 

 «Оркестр 

духових 

інструментів» 

    39     10 20 5 0 5 0 1 

      293            

169     

    22 19 11 11

0 

4 

      Найкращі результати в колективах: зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець», 

керівник Л.С. Куліченко, акомпаніатор Л.М.Ковзун і ансамбль джазового співу «Старий рояль», 

керівник В.Л.Поплавський. Керівники О.В.Вялова, Е.Й.Харчук і В.Л. Поплавський підготували 

найбільшу кількість концертних номерів для  участі у масових заходах. 

№

п/п 

П.І.Б. Назва гуртка К-сть 

вихова

нців у  

гуртку  

Масові 

заходи 

К-

сть 

учасн

иків 

Кон 

кур 

си 

    К-сть  

призови

х                     

місць 

К-сть 

призерів 

 ко

ма

нд

ни

х 

осо

би

ст

і 

ко

ма

нд

ни

х 

особис

ті 

1. Ратушинсь

ка В.В. 

Зр. 

театр.гурток 

«Трамвайчик» 

31     17     27    7 3 19 22 11 

2. Герасименк

о П.М. 

Шелегон 

О.В. 

Зразковий 

гурток 

циркового 

мистецтва 

«Жанр» 

67     15 22 5 1 20 4 5 

   98          49    12 4 39 26 16 

Дані гуртки показали найвищу результативність і професіоналізм у своїх напрямках. 

 

 

Гуртки науково-технічної творчості 

№

п/

п 

П.І.Б. Назва гуртка К-сть 

вихован

ців 

у  

гуртку  

Масо

ві 

заход

и 

К-сть 

  учас      

ників 

Кон 

кур 

си 

К-сть 

призов

их  

місць 

К-сть 

призе 

рів 

1. Андронюк 

Д.Д. 

«Користувач ПК» 30 3 24 2 5 5 

2. Смичок Б.І. «Радіоконструюван

ня» 

15 5 7 3 5       5 

3. Смичок А.І. «Авіамоделювання» 15 4 6 2 4      4 

4. Криворучко 

Є.Г. 

«Судномоделюванн

я» 

15 4 12 3 9      5 

5. Савенко О.А. «Історико-

технічне стендове 

моделювання» 

46 6 36 5 24     17 

6. Філімонова 

Л.М. 

 ПТМ         

«Художнє 

випилювання» 

45 

        16 

4  

2 

15 

    1 

3 

   1 

3 

        1 

3 

      1 

   182  101  19 51 40 
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 Найкращий результат в гуртках науково-технічної творчості: «Історико-технічне стендове 

моделювання», керівник  Савенко О.А. «Радіоелектронного конструювання», керівник Смичок 

Б.І., «Судномоделювання», керівник Криворучко Є.Г. 

Гуртки еколого-натуралістичного напряму 

№

п/п 

П.І.Б. Назва гуртка К-сть 

вихованців 

у  гуртку  

Масові 

 заходи 

К-сть 

учасни 

ків 

Кон 

кур 

си 

К-сть 

призови

х                         

місць 

К-сть 

призерів 

 

1. Сторожук 

О.М. 

«Квіткова 

фантазія» 

        63 8 57 4 6 6 

2. Красовськи

й Л.А. 

«Юні лісівники-

дендрологи» 

         15 2 1 1         1                             1 

3. Соболь Т.Г. «За здоровий 

спосіб життя»                              

«Екологічний 

туризм» 

         63 14 60 5 4 і 46    4 і 16 

4. Ваховська 

Н.О. 

«Юні орнітологи»    

«Екологічна 

агітбригада» 

         30 20 30 10 15 21 

5. Рощенюк 

О.А. 

«Юні екологи-

краєзнавці»  

         70 12 59 6         3 і 

34 

  3 і 24 

6. Станкевич 

Н.С. 

«Знавці лікарських 

рослин» 

        17     2       15 1 2      2 

7. Ковальчук 

Р.В. 

«Флористика та 

фітодизайн 

інтер’єру»  

       15     4       13 2 1        1 

         273      235 29 32 і 80  38 і 40 

 Найкращі результати відділення еколого-натуралістичного напряму в гуртках «Екологічна 

агітбригада» та «Юні орнітологи», керівник Ваховська Н.О., висока результативність у гуртках: 

«Юні друзі природи», керівник Рощенюк О.А., «За здоровий спосіб життя» і «Екологічний 

туризм», керівник Т.Г.Соболь. 

Керівники гуртків повинні зрозуміти, що одним із найефективніших методів у вихованні та 

розвитку дитини є метод стимулювання. Здебільшого діти відвідують гуртки для отримання  

кінцевого результату: перемога у змаганнях, виступи, конкурси тощо.   

   Важливим завданням педагогічного колективу є налагодження співпраці з місцевими 

засобами масової інформації – видавництвами періодичних видань та телебаченням. На сторінках 

міських газет висвітлюються події, що відбуваються у нашому закладі – різнопланові масові 

заходи, конкурси, тематичні виставки, акції, просто цікаві заняття, досягнуті перемоги та успіхи, 

матеріали інтерв’ю з керівниками гуртків та вихованцями. Активна співпраця відбувається не 

лише з видавництвами, а телебаченням. Запрошуємо журналістів на всі заходи, що 

організовуються педагогами, як в рамках закладу, так і на рівні міста і області. Співпрацю із ЗМІ 

розглядаємо як важливий засіб інформування населення щодо освітніх послуг, які надає ЦПО ім. 

О.Разумкова. 

 Завдяки наполегливій роботі педагогічних працівників ВНТТ з батьками учнів гуртків 

щодо внесення благодійних внесків, гуртки ВНТТ забезпечуються необхідними навчальними 

матеріалами, інструментами та обладнанням. Матеріально-технічне забезпечення навчального 

процесу дало можливість учням не тільки закріпити отримані теоретичні знання в процесі 

виконання практичних робіт, а й набути практичних вмінь та навичок, підготуватись та брати 

участь у міських, обласних та Всеукраїнських масових заходах. У ВХЕВ тісна співпраця з 

батьками також дала можливість участі у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-

конкурсах, облаштування для наймолодших вихованців гуртка «Розумашки» кабінетів №3 і №6, 

ремонту кабінетів №16, 17, виготовлення нових костюмів відповідно тематиці номеру, декорацій 
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та реквізиту, проведення косметичного ремонту навчальних приміщень до початку нового 

навчального року. 

 Завдяки творчій самовідданій праці педагогічного колективу Центр позашкільної освіти 

ім. О.Разумкова є осередком творчої самореалізації, соціальної адаптації дітей та підлітків, 

місцем культурного дозвілля, центром пошуку, розвитку, підтримки юних талантів. 

Аналізуючи результати проведеної роботи, робимо висновок про реалізацію загально-

педагогічної проблеми на належному організаційному рівні. Підсумки роботи над даною 

проблемою були підведені на засіданні педагогічної ради ««Підвищення соціального статусу 

вихованців шляхом розширення спектру організаційно-масової роботи і шляхи її реалізації в 

нашому закладі» 12 травня 2017р.  У виступах педагогів підкреслювалось, що вихованці через 

участь у масових заходах  набувають досвід соціалізації, удосконалюють вміння та навички, 

формують  свій характер. Приємно констатувати той факт, що за останні 7 років 83 вихованці 

ЦПО ім. О.Разумкова обрали навчальний заклад, а в подальшому і професію відповідно до 

профілю гуртка, в якому вони здобували додаткову освіту. Достатня кількість колишніх наших 

вихованців у різний період працювали і на даний час продовжують працювати в закладі.  

Отримавши відповідну освіту, уже в якості молодих педагогів повернулись: Наталія Соломонюк, 

Ольга Шелегон, Анастасія Лагутова. 

     На засіданні педагогічної ради була затверджена нова модель організаційно-масової роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдина педагогічна проблема та завдання на 2017-2018 навчальний рік 

 

Колектив закладу завершив діяльність з  дослідження педагогічної проблеми 

«Підвищення соціального статусу вихованців ЦПО ім. О.Разумкова шляхом розширення 

спектру організаційно-масової діяльності», узагальнив всі напрацьовані матеріали та досягнув 

поставленої мети.  

Наш заклад, враховуючи світові тенденції розвитку освіти, найбільш вагомі напрямки 

діяльності закладів позашкільної освіти, сучасні проблеми, висвітлені в результатах проведеного 

дослідження Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді спільно з організацією «Соціальний 

моніторинг», наявність ресурсів для пошуку педагогічних умов формування у дітей соціальної 

адаптації, особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця, акумулював всі ці питання  

в єдиній педагогічній проблемі: «Позашкільна освіта в Україні: відкритий аналіз сучасного 

стану, проблем та пошуків їх рішень». 
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Пріоритетними напрямками розвитку позашкільної освіти ЦПО ім. О.Разумкова на 2017-2018 

навчальний рік є:  

 діяльність педагогічного колективу ЦПО ім. О.Разумкова  щодо реалізації педагогічної 

проблеми; 

 забезпечення доступної та якісної позашкільної освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості, потреб міста і держави; 

 забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок 

особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних профілів гурткової роботи, 

успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та 

самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 

підходів; 

 впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у 

самовдосконаленні; 

 розширення мережі гуртків для задоволення потреб учнівської молоді у отриманні 

додаткової освіти; 

 підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

 створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної 

самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного заняття; 

 зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

 залучення позабюджетних коштів для покращення матеріально-технічного забезпечення 

навчально-виховного процесу; 

 удосконалення цілісної системи моніторингу навчально-виховного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА  ЧАСТИНА 

1. Організація навчально-виховного процесу 
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 Навчально-виховний процес визначається як специфічний, багатогранний, цілісний і 

системно упорядкований, педагогічно спрямований з взаємно пов’язаними методиками і 

технологіями. 

 Головне у роботі закладу – виховання свідомого громадянина України, життєво 

компетентного, здатного до самовизначення, самовдосконалення, конкурентоспроможного 

– це навчити вихованців пізнавати (вчитися самому), навчитися діяти, навчитися жити і 

навчитися жити разом. 

 

Вересень 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

  

1.1. Проведення  роботи щодо залучення до 

навчання в гуртках дітей і підлітків 

віком від 4 до 18 років 

постійно Керівники гуртків  

1.2. Залучення до навчання дітей пільгових 

категорій: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей з малозабезпечених та 

багатодітних сімей, дітей-інвалідів 

постійно Керівники гуртків  

                         2. Створення оптимальних умов щодо початку навчального року  

2.1. Огляд готовності навчальних кабінетів 

до нового навчального року. 

Оформлення актів-дозволів. 

До 01.09.17. Директор, заст. 

директора з а/г 

частини  

 

2.2. Комплектація навчальних груп гуртків 

ЦПО відповідно напрямку роботи, 

класифікації, рівня навчання, 

організація навчально-виховного 

процесу 

До 15.09.17. Заступник директора 

з НР, методисти, 

керівники гуртків 

 

2.3. Складання списків тарифікації 

педагогічних працівників. 

До 08.09.17. Директор, 

тарифікаційна 

комісія 

 

2.4. Оформлення та перевірка списків 

вихованців гуртків. Оформлення списків 

дітей із соціально-незахищених 

категорій. 

До 15.09.17. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

 2.5. Проведення інструктажів з техніки 

безпеки, пожежної безпеки. 

До 08.09.17. Інженер з ОП, 

керівники гуртків 

 

3.Затвердження, погодження нормативних документів роботи закладу:  

3.1. Затвердження річного плану роботи 

ЦПО ім. О.Разумкова на 2017-2018 н.р. 

31.08.17. Директор  

3.2. Складання та затвердження навчального 

плану, мережі гуртків ЦПО, 

календарного планування, планів 

виховної роботи гуртків. 

До 05.09.17. Директор, 

заступники 

директора з НР та 

НВР 

 

 3.3.  Складання та затвердження розкладу До 15.09.17. Директор, методисти  
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занять гуртків на І семестр 2017-2018 

н.р. ( по відділеннях) 

3.4. Перевірка оформлення педагогічними 

працівниками журналів обліку та 

планування роботи гуртків. 

До 20.09.17. Щукін В.С.,  

Пінчукова Т.А. 

 

3.5. 

 

 Затвердження плану роботи науково-

методичної ради закладу, видача наказу 

про організацію науково-методичної 

роботи у закладі 

 

До 05.09.17. Зав.відділом 

методичним  

Доценко Т.О. 

 

3.6. Збір даних про працевлаштування 

випускників ЦПО ім. О.Разумкова 2017 

року 

До 15.09.17. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

 

Жовтень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Перевірка ведення журналів обліку та 

планування роботи гуртків. 

 

До 17.10.17. Заступники 

директора 

 

2. Перевірка укомплектованості 

навчальних груп гуртків ЦПО ім. 

О.Разумкова (наказ) 

До 17.10.17. Методисти, 

заступники директора 

 

3. Персональний контроль стану 

наповнюваності гуртків гуманітарного 

напряму.  

Впродовж 

місяця 

Заст. директора з НР 

Щукін В.С.  

 

   4. Затвердження графіка атестації 

педагогічних працівників ЦПО, 

доведення його до відома педагогів, які 

атестуються 

До 20.10.17. Атестаційна комісія  

5. Вивчення досвіду роботи керівниківів 

гуртків Думинської І.В., Кабанчук Ж.В., 

Харчук Е.Й., Захарчук Т.О., Яковлєвої 

Н.А., Сторожук О.М. 

Жовтень-

Березень 

Заступники 

директора, методисти 

 

 

Листопад 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Вивчення стану планування та 

організації роботи гуртків 

До 30.11.17 Методисти, 

заступники директора 

 

2. Вивчення системи роботи педагогів, які 

атестуються  

До лютого Адміністрація, 

методична служба 

закладу 

 

   3. Фронтальне вивчення стану роботи 

гуртків науково-технічного напряму 

До 30.11.17. Заст. директора з 

НВР Пінчукова Т.А. 

 

4. Вивчення стану відвідування гуртків 

вихованцями ЦПО ім. О.Разумкова. 

Виявлення причин пропусків занять 

До 30.11.17. Заступники 

директора 
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вихованцями гуртків ЦПО 

 

   5. Проведення засідання педагогічної ради  

на тему: «Позашкільна освіта в 

контексті реформи освіти в Україні» 

Листопад  Методична служба 

закладу 

 

 

Грудень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

   1. Контроль за станом ведення журналів 

обліку та планування роботи гуртків. 

До 15.12.17. Пінчукова Т.А.,  

Щукін В.С. 

 

2. Організація курсової перепідготовки 

педагогічних працівників (лист-

подання) 

До 29.12.17. Директор  

3. Підготовка наказу про стан виконання 

навчальних планів та програм у І 

семестрі 2017-2018 н.р. та проведення 

навчально-виховної роботи під час 

зимових канікул. 

До 28.12.17. Директор, 

адміністрація закладу 

 

   4. Організація підготовки учнів для участі 

в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН. 

Впродовж 

місяця 

Методисти, 

керівники гуртків 

 

   5. Вивчення та аналіз стану збереження 

контингенту вихованців за I семестр 

2017-2018 н.р. 

До 28.12.17. Заступники 

директора з НР, НВР 

 

   6. Складання та затвердження плану 

роботи на період зимових канікул. 

 

До 22.12.17. Зав. орг.-масовим 

відділом 

 

   7. Підготовка до проведення засідання 

педагогічної ради.  

Протягом 

місяця 

Адміністрація 

закладу 

 

 

 

Січень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Уточнення та затвердження розкладу 

занять гуртків на ІІ семестр 2017-2018 

навчальний рік. 

До 05.01.18. Директор, методисти  

2. Коригування плану роботи на ІІ 

семестр 2017-2018 навчального року. 

До 12.01.18. Директор, 

адміністрація, 

методична служба 

закладу 

 

   3. Проведення заходів згідно з планом 

роботи на зимові канікули. 

 

   До 

09.01.18. 

Зав. орг.-масовим 

відділом, методисти, 

культорганізатори, 

керівники гуртків 
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4. Проведення засідання педради 

«Оновлення змісту навчально-

виховного процесу у ПНЗ в контексті 

нової української школи» 

Січень Заступники 

директора 

 

   5. Відвідування занять педагогів, що 

атестуються. 

Впродовж 

місяця 

Методична служба 

ЦПО, заступники 

директора 

 

 

Лютий 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Збір  даних про випускників ЦПО ім. 

О.Разумкова 

Протягом 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

2. Відвідування занять педагогів, які 

атестуються. 

 

Протягом 

місяця 

Методична служба 

закладу, заступники 

директора 

 

3. Організація та проведення 

методичного тижня. 

 

Лютий Зав. відділом 

методичним Доценко 

Т.О. 

 

   4. Вивчення стану роботи з дітьми із 

соціально-незахищених категорій 

До 28.02.18. Методична служба 

ЦПО 

 

   5. Перевірка стану ведення журналів 

обліку роботи гуртків. 

До 28.02.18. Заступники 

директора з НР, НВР 

 

 

Березень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Аналіз методичних матеріалів 

педагогів, які атестуються.  

Впродовж 

місяця 

Методична служба 

закладу 

 

2. Засідання атестаційної комісії. 

 

28.03.18. Голова атестаційної 

комісії 

 

   3. Вивчення стану відвідування гуртків 

вихованцями ЦПО ім. О.Разумкова 

До 30.03.18. Заступники 

директора 

 

4. Вивчення стану роботи з батьками 

 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

   5. Підведення підсумків видавничої 

діяльності педагогів закладу 

До 30.03.18. Методисти  

6. Складання графіку відпусток До 30.03.18. Заступники 

директора 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 
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1. Вивчення стану роботи із здібними та 

обдарованими дітьми. 

Протягом 

місяця 

Методична служба 

закладу, психолог 

 

   2. Контроль за забезпеченням 

повномірної курсової перепідготовки 

педагогічних кадрів (згідно з 

графіком). 

До 16.04.18. Директор  

3. Проведення засідання педагогічної 

ради «Формування життєвих 

компетенцій вихованців ЦПО ім. 

О.Разумкова» 

Квітень Методична служба, 

заступники директора 

 

4 Підготовка попередньої тарифікації 

педагогічних працівників ЦПО ім. 

О.Разумкова 

До 23.04.18. Директор, заступники 

директора 

 

 

Травень 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

 

 

 

1. Створення  оптимальних  умов 

щодо закінчення навчального року 

   

1.1. Затвердження плану заходів щодо 

закінчення навчального року, 

проведення моніторингу якості знань 

та підсумкових звітних заходів 

До 01.05.18.  Заст директора з НР, 

НВР 

 

 2. Вивчення стану організації 

навчально-виховної роботи за 2017-

2018 н.р. 

   

2.1. Аналіз стану збереження контингенту 

вихованців ЦПО ім. О.Разумкова за ІІ 

семестр, навчальний рік 

До 25.05.18. Заст директора з  

навч. роботи Щукін 

В.С. 

 

2.2. Складання списків випускників  

закладу для нагородження.  

До 11.05.18. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

2.3. Аналіз виконання навчальних програм 

і планів за 2016-2017 навчальний рік. 

До 31.05.18. Заступники директора  

2.4. Перевірка стану ведення журналів 

обліку роботи гуртків.  

До 31.05.18. Заступники директора  

2.5. Проведення підсумкових заходів, 

творчих звітів, випускного свята. 

Впродовж 

місяця 

Методична служба 

ЦПО, орг.-масовий 

відділ 

 

2.6 . Планування роботи навчального 

закладу на період літніх канікул, в т.ч. 

для пришкільних оздоровчих таборів 

До 31.05.18. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

2.7. Затвердження графіка щорічних 

відпусток. 

До 31.05.18. Директор  

2.8. Аналіз виконання плану роботи 

Центру  за 2017-2018 навчальний рік. 

До 01.06.18. Адміністрація, 

методична служба 

ЦПО 
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2.9. Робота над проектом плану роботи на 

2018-2019 навчальний рік. 

Впродовж 

місяця 

Адміністрація 

закладу, методичний 

та орг.-масовий 

відділи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 
 

 

Пріоритетними завданнями діяльності методичної служби  

на 2017/2018 н. р. є: 

1. Розпочати  роботу  над  новою  методичною  темою  «Використання інтерактивних технологій 

в  організації методичної роботи у позашкільному навчальному закладі». 
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2.   Продовжити  роботу  над  опануванням  єдиного  інтерактивного освітнього простору в ЦПО 

ім. О.Разумкова. 

3.   Створення  умов  для  підвищення  рівня  професійної  майстерності педагогів  ЦПО  через  

різні  форми  роботи:  постійно  діючі  семінари-практикуми, тренінги,  через  проведення  тижня  

молодого  педагога,  декади  педагогічної  майстерності;  шляхом  самоосвітньої діяльності;  

участі у обласних семінарах та заходах.  

4. Продовжити  впровадження  інноваційних  та  інтерактивних  технологій у навчально-виховний 

процес ЦПО. 

5. Активізувати  роботу  з  керівниками  гуртків  щодо  їх  участі  у конкурсах педагогічної 

майстерності різних рівнів. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

 

№   

 

         Зміст роботи 

 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

 

Контроль за  

виконанням 

1. Проведення інформаційно-

методичних нарад 

Раз на два 

місяця 

Зав. методичним 

відділом 

Матеріали 

нарад 

2. Планування етапів роботи над 

єдиною  науково-методичною  

проблемною темою на 2017-

2018н.р. 

серпень Зав. відділу 

Методичного 

Доценко Т.О. 

 

План роботи 

3. Забезпечення роботи методичної 

ради 

за планом   голова НМР протоколи 

4. Планування роботи методичних 

об’єднань 

серпень методисти 

 

Матеріали 

МО 

5. Координація діяльності  

методичних об’єднань  

педагогічних працівників 

протягом 

року 

 

Зав. відділу 

методич., 

методисти 

Матеріали 

МО 

6.  Методичний супровід підготовки  

публікацій методичних розробок  

педагогів у фахових виданнях 

Протягом 

року 

 

методисти 

 

Матеріали 

НМР 

7. Вивчення, узагальнення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду керівників 

гуртків: 

1. Яковлєвої Н.А. 

2. Захарчук Т.А. 

3. Харчук Е.Й. 

4. Сторожук О.М. 

5. Думинської І.В. 

6. Кабанчук Ж.В. 

Протягом року Зав. відділу 

методичного, 

 

 

 

Станкевич Н.С. 

Ланцова О.М. 

Музиченко Д.М. 

Ваховська Н.О. 

Доценко Т.О. 

Ланцова О.М. 

Наказ 

8. Поновлення матеріалів постійно 

діючих  інформаційних стендів 

Протягом року Методисти  

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

(2017-2018 н. р.) 

№ 

з/п 
Зміст роботи 
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ВЕРЕСЕНЬ 

1 

1.Організація науково-методичної роботи в закладі: проблеми, перспективи. 

2. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік.  

3.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.  

4. Затвердження навчальних програм гуртків.  

5.Погодження планів самоосвітньої  діяльності педагогів на 2017-2018 н.р. 

ГРУДЕНЬ 

2 

1. Організація інформаційно-методичного супроводу керівників гуртків, які 

атестуються.   

2. Підготовка керівника творчого об’єднання до атестації: як оформити власне 

портфоліо.  

3. Про участь керівників гуртків в обласній виставці – конкурсі  «Сучасна освіта 

Житомирщини 2018 »  

4. Про участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів«Джерело творчості».  

5. Про присвоєння звання «Зразковий художній колектив» ансамблю естрадного танцю 

«О-ля-ля» (керівник Думинська І.В.). 

БЕРЕЗЕНЬ 

3 

1. Підсумки атестації педагогічних працівників.  

2.  Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної, методичної 

літератури. 

3. Про присвоєння звання «Зразковий» ансамблю танцю «Яринка» 

ТРАВЕНЬ 

4 

1. Про підсумки  роботи за рік.  

2. Планування науково-методичної роботи на новий навчальний рік.  

 3. Освітній простір позашкільного навчального закладу і нове покоління навчальних 

програм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

Методичне об’єднання Дата Тема 
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1.Керівників  

гуртків еколого-

натуралістичного 

напряму 

29.08.17р Засідання 1 

1. Обговорення плану роботи МО на 2016-2017 н.р.  

2.Обговорення нормативно-правових документів з 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

3.Затвердження тем  самоосвіти педагогів ВЕНН  

4. Номенклатура справ педагога  на вересень: 

- комплектація навчальних груп; 

- вимоги до ведення ділової документації; 

- розклад занять; 

 - про підготовку до участі в акції «День юнната»; 

03.11.17р Засідання 2 

Тема: Вплив традиційних та інноваційних методів 

навчання та виховання на розвиток дітей, формування 

мотивації до навчання 

1.  Веб-квест: «Ознайомлення із концепцією «Нова 

українська школа» 

2.Досвід та перспектива впровадження інноваційних 

методів  екологічної освіти у відділенні, практичний 

вихід знань» 

3. Підготовка до участі   у  Всеукраїнському конкурсі 

науково-методичних розробок, міській методичній  

виставці «Сучасна освіта Бердичева» 

16.02.18р. Засідання 3 

Тема: Творчість педагогів у творчості дітей 

1. Нові підходи до організації роботи з обдарованими 

дітьми.  

2.Підготовка дітей до участі у Всеукраїнських 

конкурсах. 

25.05.18р. Засідання 4 

1.Підсумки результатів роботи МО за навчальний рік. 

2. Про підготовку до польової практики. 

3.Планування роботи на 2017-2018 н.р. 

2.Керівників гуртків 

науково-технічної 

творчості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. 2017   Засідання 1 

 «Організаційне засідання». 

1.  Методика календарно-тематичного планування. 

2. Затвердження плану роботи методичного об`єднання 

на рік. 

3. Проведення Дня відкритих дверей 

4. Підготовка до педради. 

5. Проведення діагностики: «Визначення використання 

інтерактивних технологій у методичній роботі 

керівників гуртків». 

24.11.2017 Засідання 2 

 «Формування навичок роботи з Інтернетом в процесі 

підготовки до занять» 

23.02.2018 Засідання 3 

 «Організація масових заходів науково-технічного 

напряму» 

 

25.05.2018 Засідання 4 

Підсумкове методичне  об`єднання керівників  на тему: 

 «Підсумки роботи за 2017-2018 н.р.» 

 

3. Керівників гуртків 

відділення художньо-

01.09.2017 Методичне об`єднання керівників  на тему: 

«Планування роботи засідань. Визначення тем 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НВП 

 

№   

 

Зміст роботи 

 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

 

Контроль за  

виконанням 

естетичного напряму відкритих заходів.» 

- КЕЙС педагога-позашкільника 

- затвердження тем самоосвітньої діяльності педагогів 

Інформаційний вісник. 

- Анкетування. 

-Умови участі педагогів у конкурсі методичних 

матеріалів. 

30.11.2017 Методичне об`єднання керівників  на тему: 

 «Технологія колективної творчої діяльності в арсеналі 

керівника художнього колективу» (з метою підготовки 

до участі в обласному фестивалі хореографічного 

мистецтва «Феєрверк танцю») 

- Перспективи особистісного і професійного 

саморозвитку. (З досвіду роботи керівника ансамблю 

естрадного танцю «О-ля-ля» Думинської І.В). 

23.02.2017. Методичне об`єднання керівників  на тему: 

 «Удосконалення методичної майстерності керівників 

гуртків шляхом системної діагностики та проведення 

нетрадиційних форм методичної роботи» (Педагогічний 

квест) 

08.06.2017 Методичне об`єднання керівників  на тему: 

«Аналіз результатів роботи над проблемою. 

Проектування роботи на наступний навчальний рік». 

4. Керівників гуртків 

музично-вокальних 

колективів 

29.08.2017 Методичне об`єднання керівників  на тему: 

«Організаційне засідання». 

1.Методика календарно-тематичного планування. 

2. Затвердження плану роботи методичного об`єднання 

на рік. 

3.Підготовка до педради. 

4. Проведення діагностики: 

«Визначення використання інтерактивних технологій у 

практичній роботі керівників вокальних колективів». 

15.11 Методичне об`єднання керівників на тему: 

«Впровадження інтерактивних технологій у роботі 

керівників вокальних гуртків». 

1. Розбір педагогічних ситуацій. Різний погляд. 

2. Проведення майстер-класу члена методичного 

об`єднання, Вялової Олени Володимирівни, керівника 

Зразкового колективу театру пісні «Краплинки». 

16.03.2018. Засідання МО на тему: «Використання інтерактивнийх 

технологій на заняттях у вокальних гуртках ЦПО» 

1. Проведення тренінгу «Дерево прийняття рішень» 

 

27.05.2018. Засідання МО керівників: Підсумки роботи за 2017-

2018 н.р. 
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1. Проведення інструктивних нарад та 

індивідуальних консультацій  для 

керівників гуртків протягом  року 

Раз на 

місяць 

методисти Матеріали  

нарад 

2. Визначення напрямків самоосвіти  

для всіх членів адміністрації 

серпень зав. відділу  

методичного 

Матеріали  

НМР 

3. Участь педагогів в конкурсах  

педагогічної майстерності різних 

рівнів 

 

 зав. відділу  

методичного,  

керівники  

гуртків 

наказ 

 

4. Розробка методичних  

рекомендацій щодо організації та  

вдосконалення НВП 

протягом 

року 

 

Зав. відділу  

методич., 

методисти 

Банк  

методичних  

рекомендацій 

5. Створення методичних розробок,  

пам’яток, рекомендацій для  

педагогів, вихованців, батьків з  

питання підвищення мотивації до  

навчання та творчості 

протягом 

року 

 

зав. відділу  

методичного, 

методисти,  

керівники  

гуртків 

 

6. Відвідування занять гуртків з  

наданням адресної методичної  

допомоги щодо до організації  

навчально-виховного процесу 

методисти 

протягом 

року 

 

методисти 

 

Книга аналізу 

занять 

7. Підготовка матеріалів щодо  

присвоєння колективам звання  

«Зразковий художній колектив»  

вересень-

жовтень 

лютий – 

березень 

зав. відділу  

методичного 

Доценко Т.О. 

 

8. Організація та проведення циклу 

майстер-класів  

 

вересень 

грудень 

січень 

червень 

зав. відділу  

методичного, 

методисти,  

керівники  

гуртків 

Наказ 

9. Організація та проведення тижня  

педагогічної майстерності з метою 

поширення кращого педагогічного  

досвіду та  вдосконалення 

педагогічної якості  

навчально-виховного процесу 

лютий зав. відділу  

методичного, 

методисти,  

керівники  

гуртків 

Наказ 

10. Організація взаємовідвідування  

керівниками гуртків навчальних  

та виховних занять з метою  

поширення кращого педагогічного 

 досвіду та вдосконалення  

педагогічної якості навчально-

виховного процесу 

Протягом 

року 

зав. відділу  

методичного, 

методисти,  

керівники  

гуртків 

Графік 

11. Методичний супровід підготовки  

навчальних програм гуртків  

на наступний навчальний  рік 

Червень- 

2018 

зав. відділу  

методичного, 

методисти,  

керівники  

гуртків 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

№   

 

Зміст роботи 

 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

 

Контроль за  

виконанням 
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1. Організація підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

 педагогічних працівників, 

закладу 

протягом 

року 

 

методисти план роботи 

2. Організація та супровід 

самоосвітньої  діяльності 

педагогів в  контексті  

проблемної теми 

серпень методисти   Матеріали  

МО 

3. Методичний супровід підготовки  

матеріалів науково-методичних  

розробок керівників гуртків 

протягом  

року 

 

зав. відділу  

методичного 

 

Матеріали  

МР 

 

4. Методичний супровід підготовки  

матеріалів для участі у конкурсах  

педагогічної майстерності різних  

рівнів 

протягом  

року 

 

Зав. відділу  

методичного,  

методисти 

 

Матеріали  

МР 

 

5. Методичний супровід атестації  

педагогічних працівників  

Яковлєвої Н.А.,  Криворучка Є.Г., 

Ваховської Н.О., Сторожук О.М., 

Захарчук Т.О., Корнійчук Н.М., 

Харчук Е.Й.. 

Вересень-

березень 

методисти Атестаційні 

папки 

керівників 

гуртків 

 

 

 

 

 

 

ОГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВІДУ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ РОБОТИ 

 

№   

 

Зміст роботи 

 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

 

Контроль 

за  

виконання

м 

1. Організація і проведення Дня юнната 21 вересня Ваховська Н.О. Наказ 

2. Організація і проведення Дня відкритих 

дверей у відділенні науково-технічної 

творчості 

8 вересня Станкевич Н.С. Наказ 

3. Табір «Разумковець» вересень методисти Наказ 

4. Методичний супровід підготовки і 

організації фестивалю обдарованих 

дітей.  

Випуск каталогу обдарованих дітей 

Вересень-

жовтень 

 

Методисти 

Доценко Т.О. 

Наказ 

 

5. Святковий концерт до Дня вчителя 29  вересня Кузьмук К.О. 

методисти 

Програма 

6. Участь у святкуванні Дня захисника 

України 

13 жовтня   

7. Методичний супровід підготовки і 

організації церемонії  «Кращий 

разумковець» 

17 

листопада 

методисти Наказ 

8. Методичний супровід підготовки і 

організації відкритої регіональної 

виставки стендового моделювання. 

25 

листопада 

Станкевич Н.С. 

Савенко О.А. 

Наказ 

9. Конкурс для юнаків 6 грудня Кузьмук К.О. 

методисти 

Програма 
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10. Методичний супровід підготовки і 

організації фестивалю-конкурсу 

«Краща ялинка – не зрубана» 

грудень Ваховська Н.О. Положення 

11. Відкриття Новорічної ялинки  і свято 

Миколая 

грудень Ланцова О.М. 

Музиченко Д.М. 

Наказ 

12.  Новорічні казки для школярів міста грудень Ланцова О.М. 

Музиченко Д.М. 

Наказ 

13. Конкурс «Міс ЦПО» березень Ланцова О.М. 

Музиченко Д.М. 

Наказ 

14. Свято випускника травень Ланцова О.М. 

Музиченко Д.М. 

Наказ 

15. Надання методичної допомоги в 

організації гурткової роботи на період  

канікул (при оздоровчих таборах та 

таборах відпочинку) 

Травень, 

червень 

Методична 

служба закладу 

План 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація виховної роботи. Основні завдання 

 

Педагогічний процес у позашкільному закладі - явище більш виховне, аніж дидактичне, бо 

основною його характеристикою є не пізнання, а духовні стосунки. Впродовж останніх трьох 

навчальних років у ЦПО ім. О.Разумкова розроблено систему виховних заходів, яка спрямована 

на створення комфортного соціально-виховного середовища для формування у дітей та  

учнівської молоді необхідних компетенцій, виховання гідного громадянина, патріота, духовно і 

морально зрілої особистості, яка готова до змін у рухливому сьогоденні.  
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Одним із завдань виховної роботи у ЦПО є створення сприятливого соціально-виховного 

середовища у позашкільному закладі через розробку та впровадження системи виховних заходів 

у навчально-виховний процес . 

 

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Проведення тематичних бесід, 

спілкування в гуртках, присвячених 

національно-патріотичному 

вихованню, знаменним датам, бесід з 

правових питань, питань моралі та 

культури 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

2. З метою посилення роботи  з 

профілактики  наркоманії, 

токсикоманії, алкоголізму, паління та 

СНІДу, захворювання  на 

туберкульоз регулярне проведення  

бесід та інших інформаційно-освітніх 

заходів з гуртківцями, включаючи  

дану тематику до планів виховної 

роботи гуртків 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

3. Систематичне проведення 

інструктажів з безпеки 

життєдіяльності, вивчення правил 

техніки безпеки, протипожежної 

безпеки; бесід щодо здорового 

способу життя 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

4. Забезпечення оптимальних умов для 

гармонійного розвитку творчої 

особистості кожної дитини, життєвої 

компетентності, стимулювання 

творчої активності у різноманітних 

видах позашкільної освіти, 

удосконалення роботи гуртків 

Постійно Керівники 

гуртків 

 

5. Впровадження в практику гурткової 

роботи нових форм та методів 

навчання: ситуаційно-рольових ігор, 

вікторин, моделювання 

екстремальних ситуацій і можливих 

шляхів виходу з них; 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

6. Затвердження планів виховної 

роботи гуртків на 2016-2017 н.р. 

До 15.09.17. Директор  

7. Проведення виховних заходів для 

разумковців 

Кожного 

місяця 

Орг.-масовий 

відділ 

 

 

Організаційно-масова робота. Робота з батьками. 

 

    Головною метою  ЦПО ім. О. Разумкова у  проведенні організаційно-масової роботи є 

розвиток творчої особистості дитини, її пізнавальних інтересів та індивідуальних здібностей, 

гармонійного розвитку потреб і творчого потенціалу, виховання самореалізації та 

наполегливості у боротьбі за перемогу в конкурсах та змаганнях, підвищення соціального 

статусу вихованців через різноманітні форми масової роботи. 

                                                        
                                                         Вересень 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Проведення наради керівників 

гуртків з питань планування виховної 

роботи. 

До 10.09.17. Методична служба 

закладу 

 

2. Затвердження плану організаційно-

масової роботи на І семестр 2017-2018 

навчального року 

До 10.09.17. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

3. Складання графіка проведення 

батьківських зборів. 

Загальні батьківські збори.  

До 15.09.17. 

 

07.09.17. 

о 18.00 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

4. Збір даних про склад батьківських 

комітетів. 

 

До 15.09.17. 

       

Зав. орг..-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

5. Участь творчих колективів у святковій 

програмі до Дня міста Житомира 

 Вялова О.В. 

Ратушинська В.В. 

 

6. Підготовка до святкування Дня 

працівника освіти. 

Святкова програма педагогів і 

вихованців ЦПО. 

Впродовж 

місяця 

 

29.09.17. 

Культорганізатор  

Кузьмук К.О. 

 

7. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка та випуск газети ЦПО ім. 

О.Разумкова «На хвилі разумковців» 

(випуск №2.). 

Чергові вибори президента об’єднання 

разумковців «Нове покоління» 

Впродовж 

місяця 

 

 

22.09.17 

Культорганізатор  

Кузьмук К.О. 

 

8. Контроль за проведенням міських та 

обласних масових заходів. 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

9. Участь вихованців у обласній 

церемонії нагородження кращих 

разумковців за ІІ семестр 2016-2017 

н.р. у м. Житомирі 

 Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

10. Міські інтелектуальні предметні 

турніри 

Впродовж 

місяця 

Пінчукова Т.А.  

11. Підготовка до фестивального тижня 

обдарованих дітей. 

Впродовж 

місяця 

Культорганізатори, 

керівники гуртків. 

 

12. Святкування Дня працівників освіти 

«Разом до зірок» 

29.09.17. Культорганізатор  

Кузьмук К.О. 

 

13. Міський конкурс з Веб-дизайну 

«Шкільний сайт» 

27.09.17. Андронюк Д.Д.  

14. Традиційні заходи 

Підготовка та проведення серпневої 

учительської конференції. 

      

     30.08.17. 

Кузьмук К.О.  

15. Традиційні заходи 

День відкритих дверей у ВНТТ 

 

08.09.17. 

Дирекція закладу,  

Пінчукова Т.А, 
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з 12.00 до 

18.00 

Станкевич НС. 

Кузьмук К.О. 

16. Традиційні заходи 

Табір разумковців. 

 

16.09.17. 

Оргкомітет   

  17. Традиційні заходи 

День юнната «Юннати скликають 

друзів». 

 

 

21.09.17. 

 

Адміністрація 

закладу, 

Ваховська Н.О., 

керівники гуртків 

ВЕНН 

 

                                                                         

                                                                         

                                                                             Жовтень 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Концертна програма до Дня людей 

похилого віку у обласному 

геріатричному пансіонаті.   

 

02.10.17. Культорганізатор 

Ратушинська В.В. 

 

2. Аналіз інформації про навчання та 

працевлаштування випускників ЦПО 

ім. О.Разумкова 

до 10.10.17. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

   3. Контроль за проведенням батьківських 

зборів. 

до 15.10.17. Зав. орг.-масовим 

відділом 

СавчукІ.В. 

 

4. Контроль за проведенням масових 

заходів. 

 

до 31.10.17. Зав. орг.-масовим 

відділом 

СавчукІ.В. 

 

5. Міські інтелектуальні предметні 

турніри 

Впродовж 

місяця 

Пінчукова Т.А.  

6. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Осінні фантазії» 

 Станкевич Н.С.   

7. Обласний фестиваль-конкурс 

хореографічного мистецтва «Феєрверк 

танцю» 

 Керівники гуртків 

хореографії, 

Ланцова О.М. 

 

8. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка та проведення благодійної акції 

до Дня захисника України 

До 13.10.17. Кузьмук К.О.  

9. Підготовка до церемонії нагородження 

кращих вихованців і керівників ЦПО - 

«Разумковець року» 

Впродовж 

місяця 

Адміністрація 

закладу,   

керівники гуртків 

 

10. Підготовка та проведення заходу на 

присвоєння звання «зразковий» 

ансамблю естрадного танцю «О-ля-

ля». 

Впродовж 

місяця 

Кузьмук К.О. 

Думинська І.В. 

 

11. Традиційні заходи 

Фестивальний тиждень обдарованих 

23-27.10.17 Керівники гуртків 

Культорганізатори, 
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дітей. Савчук І.В. 

   12. Традиційні заходи 

Участь у святкуванні Дня захисника 

України 

до 14.10.17. Культорганізатори 

Савчук І.В. 

 

 

 

Листопад 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Індивідуальні бесіди з дітьми, що 

потребують підвищеної педагогічної 

уваги. 

Впродовж 

місяця 

Зав.орг.-масовим 

відділом 

СавчукІ.В. 

 

   2. Заочний конкурс на кращу програму для 

ПЕОМ 

до 15.11.17. Пінчукова Т.А. 

Андронюк Д.Д 

 

3. Участь у мітингу-реквіємі до річниці 

Майдану та голодомору. 

20.11.2017. Оргкомітет  

4. Підготовка до новорічних та різдвяних 

свят 

 

Листопад- 

грудень 

Ратушинська ВВ 

Кузьмук К.О. 

Куліченко Л.С. 

 

5. Робота з лідерами самоврядування.  Впродовж 

місяця 

Кузьмук К.О. 

 

 

6. Конкурс «Безмежний Всесвіт». Листопад 

грудень 

Пінчукова Т.А. 

Станкевич Н.С. 

 

7. Участь у обласному фестивалі-конкурсі 

вокального мистецтва «Кришталеві 

нотки» ( народний спів) 

 Музиченко Д.М. 

Куліченко Л.С. 

 

8. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Початкове технічне моделювання». 

 Філімонова Л.М 

Яковлєва Н.А.. 

 

9. Участь у обласній  виставці – конкурсі 

«Декоративний розмай» 

 Станкевич Н.С.  

10. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Паперовий світ» 

 Станкевич Н.С.  

11. Участь у обласному інтелектуальному 

конкурсі «Мирний космос» 

 Станкевич Н.С.  

12. Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

дитячого мистецтва 

 «Музична школа-2017» 

20.11.17. Керівники гуртків  

13. Традиційні заходи 

Церемонія нагородження кращих 

вихованців і керівників гуртків ЦПО 

«Кращий разумковець» 

17.11.17. Кузьмук К.О. 

Савчук І.В. 

 

   14. Традиційні заходи 

VІІ Бердичівська міжрегіональна 

відкрита виставка-конкурс «Історико-

технічне стендове моделювання»  

25.11.17. Адміністрація 

закладу,   

Савенко О.А. 
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Грудень 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Участь у заходах для дітей та дорослих з 

фізичними вадами та особливими 

потребами 

01.12.17. Герасименко ПМ 

Культорганізатор 

 

2. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка та проведення майстер-класу 

для дітей з фізичними вадами та 

особливими потребами. 

04.12.17. Кузьмук К.О. 

оргкомітет 

 

3. Аналіз проведення батьківських зборів 

по гуртках. 

 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук І.В. 

 

4. Планування роботи на період зимових 

канікул. 

 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом СавчукІ.В. 

 

5. Святкова програма до Дня Святого 

Миколая колективи підприємств 

міста. 

До 19.12.17. Вялова О.В. 

Куліченко Л.С. 

 

6. І етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН. 

 Пінчукова Т.А. 

 

 

7. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Науково-технічна творчість» 

(автомобільна, водна, 

авіаційна,ракетно-космічна техніка, 

радіотехніка, стендовий моделізм) 

 Смичок А.І. 

Смичок Б.І. 

Савенко О.А. 

 

8. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Зимова казка» 

 Станкевич Н.С.  

9. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Подарунок воїну» 

 Станкевич Н.С.  

10. Участь у обласному фестивалі-конкурсі 

вокального мистецтва «Кришталеві 

нотки» (українська патріотична пісня) 

 Музиченко Д.М. 

Ланцова О.М. 

 

11. Участь у нагородженні переможців 

обласних масових заходів Ісеместру 

2017-2018 н.р. 

 Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

12. Обласний інтелектуальний конкурс 

на кращу комп’ютерну програму. 

 Пінчукова Т.А., 

Андронюк Д.Д. 

 

13. Організація дозвілля вихованців у 

канікулярний час. (за окремим 

планом) 

 Оргкомітет  
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14. Фестиваль-конкурс «Літературна 

майстерня» 

 Пінчукова Т.А.  

15. Підготовка та проведення конкурсу 

«Сила, розум, талант» для юнаків, 

вихованців ЦПО. 

06.12.17 Кузьмук К.О.  

16. Традиційні заходи 

Участь у заходах та благодійні акції 

до дня  Збройних сил України 

до 06.12.17 Оргкомітет  

17. Традиційні заходи 

Відкриття центральної міської ялинки. 

19.12.17 Кузьмук К.О., 

керівники гуртків 

 

 18. Традиційні заходи 

Природоохоронна акція «Найкраща 

ялинка – не зрубана». Міжгуртковий 

конкурс-виставка «Збережи ялинку» 

27.12.17. Методист 

Ваховська Н.О.,  

Савчук І.В., 

керівники гуртків 

 

 19. Традиційні заходи 

Новорічні вистави для школярів міста. 

Проведення новорічно-різдвяних свят 

для гуртківців Центру. 

 

26.12.17. 

 

Ратушинська В.В. 

Кузьмук К.О. 

Савчук І.В., 

 

 

 

Січень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний  

1. Підготовка наказу про підсумки 

діяльності організаційно-масового 

відділу ЦПО за І семестр 2017-2018 н.р. 

до 10.01.18. Зав.орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

2. Корегування плану організаційно-

масової роботи на  

II семестр 2017-2018 навчальний рік 

до 10.01.18. Зав.орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

3. Складання графіка проведення 

батьківських зборів. 

Проведення засідання ради закладу. 

до 10.01.18. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

   4. Індивідуальні бесіди з дітьми, що 

потребують підвищеної педагогічної 

уваги. 

Впродовж 

місяця 

Методична 

служба закладу 

 

    5. Конкурс на краще володіння офісними 

програмами 

 Пінчукова Т.А. 

Андронюк Д.Д 

 

6. Підготовка рейтингової таблиці 

результативності участі гуртківців у 

масових заходах за І семестр 2017-2018 

н.р. 

до 15.01.18. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

7. Участь у Християнському святі 

колядок 

до 19.01.18. Ратушинська В.В. 

Куліченко Л.С. 

Вялова О.В. 

 

8. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка та випуск газети ЦПО ім. 

О.Разумкова «На хвилі разумковців» 

Впродовж 

місяця 

Кузьмук К.О.  
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(випуск №3.). 

 

9. Участь в обласній виставці-конкурсі 

«Космічні фантазії» 

 Станкевич Н.С.  

10. Традиційні заходи 

Участь у міській церемонії 

нагородження «Людина року» 

14.01.18. Адміністрація, 

керівники гуртків 

 

 

 

 

Лютий 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Контроль за проведенням батьківських 

зборів. 

 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

2. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка до святкування Дня закоханих. 

 Кузьмук К.О.  

3. Заходи з профілактики грипу. 

 

Впродовж 

місяця 

Керівники гуртків  

4. Контроль за проведенням масових 

заходів. 

 

Впродовж 

місяця 

Зав.орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

5. Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Покори сцену» 

 Ратушинська В.В.  

6. Міський заочний фотоконкурс «Моя 

Україна». 

 Станкевич Н.С.  

7. Участь в обласній виставці-конкурсі 

«Стендове технічне моделювання» 

 Савенко О.А.  

8. Традиційні заходи 

 Для гуртківців  ЦПО - День 

закоханих. 

14.02.18. Культорганізатор. 

Сога В.П. 

 

9. Традиційні заходи 

Міський конкурс дитячої творчості 

«Сузір’я Бердичева», номінація 

хореографія. 

 Оргкомітет 

 

 

 

Березень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний  

1. Контроль за проведенням масових 

заходів 

 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг. –масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

2. Педагогічне консультування батьків 

 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг. –масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

3. Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Моя Україно!» 

 Станкевич Н.С  
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4. Участь в обласних інтелектуальних 

конкурсах 

 Пінчукова Т.А.  

5. Участь у обласному конкурсі 

екологічних агітбригад 

 Ваховська Н.О.  

6. Обласні змагання з судно-модельного 

спорту  

( кімнатні моделі), автомодельного та 

авіамодельного спорту 

 Криворучко Є.Г, 

Смичок А.І. 

 

7. Підготовка та проведення заходу на 

присвоєння звання «зразковий» 

ансамблю танцю «Яринка». 

Впродовж 

місяця 

  

8. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка до конкурсу «Міс ЦПО-2018». 

 Кузьмук К.О.  

9. Традиційні заходи 

 Весняне свято-конкурс «Міс ЦПО-

2018» 

06.03.18. Культорганізатор  

Кузьмук К.О. 

 

10. Традиційні заходи 

Конференція «Юні дослідники. Погляд 

у майбутнє» 

 Ваховська Н.О. 

Соболь Т.Г. 

 

11. Традиційні заходи Міський конкурс 

дитячої творчості «Сузір’я 

Бердичева», номінація театр. 

 Оргкомітет  

                                                               

                                                                        Квітень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Контроль за проведенням масових 

виховних заходів 

 

Впродовж 

місяця 

Зав.орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

2. Контроль за проведенням 

батьківських зборів 

Впродовж 

місяця 

Зав.орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

3. Участь у обласному фестивалі-

конкурсі читців 

 Ратушинська В.В.  

4. Всеукраїнський заочний конкурс 

«Юний дослідник» 

 Ваховська Н.О.  

5. Участь у обласній виставці-конкурсі 

радіоелектронного конструювання 

 Смичок Б.І.  

6. Участь у обласній виставці – конкурсі 

«Великодні писанки» 

 Станкевич Н.С 

Сальнікова О.Є. 

 

7. Участь у обласній виставці – конкурсі 

«Космічні фантазії» 

 Станкевич Н.С  

8. Участь у обласній виставці – конкурсі 

«Чарівний пензлик» 

 Станкевич Н.С  

9. Участь у обласному конкурсі  

«Великодні дзвони» 

 Зав.орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 
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10. Участь в обласному конкурсі-змаганні з 

ПТМ 

 Філімонова Л.М. 

Яковлєва Н.А. 

 

11. Робота з лідерами самоврядування. 

Підготовка та проведення Великоднього  

майстер-класу. Підготовка та випуск 

газети ЦПО ім. О.Разумкова «На хвилі 

разумковців» (випуск №4.). 

Впродовж 

місяця 

Кузьмук К.О. 

Сальникова О.Є. 

Ланцова О.М. 

 

12. Підготовка загальноміського Свята 

випускника 

Квітень, 

травень 

Кузьмук К.О. 

оргкомітет 

 

13. Традиційні заходи 

Творчі звіти гуртків ЦПО (підсумкові 

заняття, виставки, концертні 

програми) 

Впродовж 

місяця 

Керівники гуртків  

14. Традиційні заходи 

Підготовка та проведення заходу для 

вихованців «День ЦПО». 

   

15. Традиційні заходи 

Благоустрій території навчального 

закладу.  

Акція «Посади дерево» 

Впродовж 

місяця 

Колектив ЦПО  

16. Традиційні заходи 

Природоохоронна акція до Дня Землі 

«Станемо дружно на захист Землі» 

Впродовж 

місяця 

Ваховська Н.О. 

Сторожук О.М. 

 

17. Традиційні заходи 

Міський конкурс дитячої творчості 

«Сузір’я Бердичева», номінація вокал. 

 Оргкомітет  

 

Травень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Аналіз та підсумки організаційно-

масової роботи закладу за 2017-2018 

н.р. 

Впродовж 

місяця 

Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

     2. Представлення проекту плану 

виховної роботи  на новий 2018-2019 

навчальний рік. 

Впродовж 

місяця 

Методична 

служба закладу 

 

     3. Підготовка рейтингової таблиці 

результативності участі гуртківців у 

масових заходах за ІІ сем. 2017-2018 

н.р. 

до 31.05.18. Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

     4. Підготовка свята, вручення свідоцтв 

про позашкільну освіту вихованцям 

ЦПО ім. О.Разумкова 

Впродовж 

місяця 

Культорганізатор  

Ратушинська В.В. 

Савчук І.В. 

 

     5. Участь в обласній виставці – конкурсі 

«Моделювання одягу» 

 Станкевич Н.С.  

Сальнікова О.Є. 

 

     6. Участь в обласній виставці-конкурсі 

«Чарівна нитка» 

 Станкевич Н.С  
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     7. Участь в обласній виставці-конкурсі 

«Нове життя старим речам» 

 Станкевич Н.С  

8. Участь у обласному фестивалі – 

конкурсі вокального мистецтва 

«Кришталеві нотки» ( естрадний спів) 

 Музиченко Д.М., 

керівники 

вокальних гуртків. 

 

9. Участь в обласному конкурс-змаганні з 

ракето модельного спорту 

 Смичок А.І.  

10. Традиційні заходи 

День Європи, день матері, день сім’ї, 

день вишиванки 

.05.18. Культорганізатори  

Керівники гуртків 

Савчук І.В. 

 

11. Традиційні заходи 

Підготовка та проведення свята, 

вручення свідоцтв про позашкільну 

освіту 

.05.18. Культорганізатор  

Ратушинська В.В. 

 

12. Традиційні заходи 

Проведення загальноміського Свята 

випускника 

.05.18. Кузьмук К.О., 

оргкомітет  

 

 

Червень 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний  

1. Участь в обласній виставці-конкурсі  

«Іграшковий дивосвіт» 

 Станкевич Н.С.  

2. Аналіз результативності 

організаційно-масової роботи ЦПО ім. 

О.Разумкова у 2017-2018 н.р. (наказ) 

15.06.18 Зав. орг.-масовим 

відділом Савчук 

І.В. 

 

3. Традиційні заходи 

Велика підсумкова виставка з 

майстер-класами до Дня захисту 

дітей 

01.06.18. Адміністрація 

закладу, керівники 

гуртків 

 

4. Традиційні заходи 

Розважально-пізнавальні квести для 

пришкільних мовних таборів. 

За окремим 

планом 

Савчук І.В. 

Культорганізатори 

керівники гуртків 

 

5. Традиційні заходи 

Відкриття-закриття табірної зміни 

оздоровчого дитячо-юнацького 

табору «Соколятко». 

 Савчук І.В. 

Культорганізатори 

керівники гуртків 

 

6. Традиційні заходи 

Літній табір разумковців. Підведення 

підсумків роботи об’єднання 

разумковців «Нове покоління». 

 Савчук І.В. 

культорганізатори 

 

7. Традиційні заходи 

Святкова концертна програма, 

виставка з майстер-класами гуртків 

декоративно-прикладного мистецтва  

ЦПО ім. О.Разумкова до Дня міста 

30.06.18. Адміністрація 

закладу 
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Робота з батьками, 

спонсорськими та громадськими організаціями 

     Двічі на рік у ЦПО ім. О.Разумкова будуть проведені загальні батьківські збори, які 

вирішуватимуть всі важливі питання життєдіяльності Центру позашкільної освіти. Методичною 

радою закладу розроблені рекомендації щодо проведення батьківського всеобучу, запропоновано 

тематику батьківських зборів та підібрано необхідну науково-методичну літературу. Протягом 

року проводитиметься моніторинг обізнаності батьків на предмет творчих уподобань їхніх дітей, 

знань психолого-педагогічних особливостей дітей різного віку, потреб та побажань дітей, робота 

з попередження правопорушень серед учнів, буде проводитися психолого-педагогічна освіта 

батьків через бесіди, лекції, індивідуальну роботу. Батьки є невід’ємною ланкою у структурі 

закладу, вони залучаються до співпраці у ході навчально-виховного процесу протягом року, до 

участі у підготовці та проведенні всіх масових заходів. Разом з батьками плануються та 

здійснюються витрати щодо оновлення матеріально-технічної бази гуртків та творчих об’єднань, 

а саме: пошиття сценічних костюмів, запис фонограм, організація поїздок на конкурси та 

фестивалі, друк необхідних сценаріїв, збірок, конкурсних матеріалів, забезпечення приладами та 

матеріалами для занять дитини у гуртку тощо. 

З метою більш активного залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі закладу у 

2017-2018 навчальному  році планується: 

- провести загальні батьківські збори, на яких обговорити найважливіші питання 

життєдіяльності закладу, проблеми освітньої та виховної діяльності; 

                                                           (двічі на рік, Боровська О.В., керівники  гуртків.) 

- провести збори батьків гуртківців у кожному гуртку; 

                                                           (двічі на рік, керівники гуртків) 

- провести анкетування з метою виявлення навчальних інтересів батьків 

           та дітей, побажань та зауважень щодо роботи Центру; 

                                                                (двічі на рік, керівники гуртків , методисти.) 

- залучити батьків до участі у навчально-виховному процесі та масових заходах ЦПО ім. 

О.Разумкова; (згідно з планом роботи, Савчук І.В.) 

- провести творчі звіти роботи гуртків (груп) на батьківських зборах; 

- провести психолого-педагогічну роботу щодо взаємодій батьків з дитиною; 

                                                                (один раз на рік, методисти.) 

- провести індивідуальні консультації, бесіди з батьками щодо попередження 

правопорушень та злочинності серед дітей та учнівської молоді.  

                                                                 (постійно, керівники гуртків, методисти) 

             Орієнтовна тематика батьківських зборів: 

«Роль родинного виховання у розрізі Концепції нової школи» 

«Співпраця ПНЗ і сім’ї у питаннях матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного 

процесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Психологічний супровід навчально-виховного процесу, 
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методичної та організаційно-масової роботи закладу. 

 

5.1. Психодіагностична робота 

№  

з/п 

Зміст роботи з вихованцями (дітьми), 

педпрацівниками, батьками,  

адміністрацією навчального закладу 

Термін  

проведення 

      Де і з ким  

проводиться 

Відмітка про 

виконання 

1. Дослідження адаптації вихованців 

початкового рівня навчання: 

„Експрес діагностика 

небажанихвідхиленьдітей, які адаптуються 

до новихсоціальних умов, нового  

колективу”. 

 

  

Вересень - 

жовтень 

Вихованці 

початкового 

рівня навчання 

 

2. Дослідження дезадаптаційних зон 

вихованців початкового рівня навчання. 

  

Жовтень –  

листопад 

Вихованці 

початкового 

рівня навчання 

 

3. Вивчення рівня творчих здібностей 

вихованців ЦПО 

Грудень Вихованці ЦПО  

4. Соціометричні дослідження вихованців 

основного рівня навчання 

Грудень Вихованці 

основного рівня 

навчання 

 

5. Визначення обдарованих учнів. І семестр Вихованці ЦПО  

6. Дослідження професійних інтересів 

вихованців 

Січень 

лютий 

Вихованці 

основного і 

вищого рівня 

навчання 

 

7. Діагностика за запитом  керівників гуртків Протягом року За запитом  

 

5.2.Консультаційна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи з учнями (дітьми), 

педпрацівниками, батьками, 

адміністрацією навчального закладу 

Термін  

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітка про 

виконання 

1. Консультування та надання рекомендацій 

адміністрації закладу та керівникам  гуртків 

з проблеми: 

 Організація роботи з здібними і 

обдарованими вихованцями; 

 Організація роботи з дітьми групи 

соціального ризику; 

 Оптимізація взаємин в колективі 

  

  

Вересень 

Жовтень 

Протягом року 

  

Керівники 

гуртків ЦПО 

 

2. Надання індивідуальних консультацій 

вихованцям 

За запитом 

Протягом року 

 Вихованці ЦПО  

3. Індивідуальні консультації керівників 

гуртків з професійних проблем 

За запитом 

Протягом року 

Керівники 

гуртків ЦПО  

 

4. Надання рекомендацій за результатами 

психологічних досліджень 

Протягом року Керівники 

гуртків ЦПО 

 

5. Індивідуальні консультації батьків з 

проблемами виховання і навчання їхніх 

дітей 

Протягом року  Батьки 

вихованців ЦПО 

 

 

 

5.3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 
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№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), 

педпрацівниками, батьками, 

адміністрацією навчального закладу 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітка про 

виконання 

1. Розвивальна і корекційна робота: 

*       з вихованцями початкового рівня 

навчання щодо розвитку пізнавальної 

сфери; 

*       з вихованцями основного рівня 

навчання щодо підвищення 

соціометричного статусу та поліпшення 

взаємин у гуртковому колективі; 

*       зі здібними та обдарованими 

вихованцями. 

  

Вересень – 

грудень 

 

Січень – 

лютий 

Березень – 

квітень 

  

Вихованці 

початкового 

рівня навчання 

 

2. Організація занять з вихованцями різного 

віку щодо здорового способу життя. 

Протягом року Вихованці ЦПО  

 

5.4. Психологічна просвіта 

№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), 

педпрацівниками, батьками, 

адміністрацією навчального закладу 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітка про 

виконання 

1. Відвідування батьківських  зборів протягом року батьки,  

кл. кімнати 

 

2. Провести психолого – педагогічний семінар 

“Тема: «ІКТ в роботі компетентного 

керівника гуртка» 

листопад педколектив 

методичний 

кабінет 

 

3. Виступи на педрадах протягом року педколектив, 

метод.каб. 

 

4. Традиційні та нетрадиційні форми роботи з 

обдарованими  вихованцями 

протягом року педколектив  

5. Виступи на “Годинах психолога”     за запитом Вихованці ЦПО  

 

5.5.Організаційно – методична робота 

№ 

з/п 

Зміст роботи з учнями (дітьми), 

педпрацівниками, батьками, адміністрацією 

навчального закладу 

Термін  

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

Відмітка про 

виконання 

1. Оновлення списків здібних і обдарованих 

вихованців 

вересень Керівники 

гуртків, 

психолог 

 

2. Оформлення соціального паспорту ЦПО ім. 

О.Разумкова 

вересень, 

жовтень 

Керівники 

гуртків, 

психолог 

 

3. Систематичне спостереження за розвитком 

психічних процесів, нахилів, здібностей 

вихованців початкового рівня навчання, 

робота з обдарованими вихованцями, 

розроблення з керівниками гуртків програми 

індивідуального розвитку обдарованих 

дітей. 

протягом 

року 

психолог  

4. Участь у наукових, науково – практичних 

конференціях, семінарах тощо. 

протягом 

року 

психолог  

5. Обмін досвідом з практичними психологами 

інших навчальних закладів. 

протягом 

року 

психолог  

6. Читання періодичних видань, вивчення 

нових досліджень в галузі психології 

протягом 

року 

психолог  



67 

 

7. Написання звітів–підсумків протягом 

року 

психолог  

8. Написання планів роботи на новий 

навчальний рік, місяць 

протягом 

року 

психолог  

9. Ведення документації (інд. карток, журналу 

індивідуальних консультацій) 

протягом 

року 

психолог  

10. Відвідування занять, психологічний аналіз 

занять 

протягом 

року 

психолог  

11. Оволодіння новими діагностичними 

методиками та методами проведення 

корекційних та розвиваючих  тренінгів 

протягом 

року 

психолог  

12. Поповнення кабінету психолога методичною 

літературою, бланками до 

психодіагностичних  методик, музичними 

записами тощо. 

протягом 

року 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль та керівництво 

З метою вдосконалення управління навчальним закладом, координування та реалізації 

діяльності керівної ланки, реалізації концептуальних завдань, виконання статутних вимог, 
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оптимальної організації навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і 

результативності  та здійснення внутрішнього контролю і моніторингу заплановано: 

 

№ 

з/п 

Зміст контролю Мета перевірки Вид 

контролю 

Хто 

проводить 

Де 

заслуховуєтьс

я питання 

Вересень 

1.  Контроль за кадровим 

забезпеченням 

навчально-виховного 

процесу, обсягом 

навантаження педагогів. 

Раціональне 

використання 

кадрового потенціалу 

Попереджува

льний 

Директор  Адміністратив

на нарада 

2.  Контроль за 

комплектуванням  

навчальних груп. 

Уточнення списків 

учнів, визначення   

кількісного складу 

гуртківців 

Діагностични

й 

Заст.дир. з 

НР, НВР 

Нарада при 

директорі 

3.  Контроль за готовністю 

навчальних приміщень 

до нового навчального 

року. 

З’ясування стану ТБ, 

готовності 

матеріальної та 

технічної бази, 

методичне 

забезпечення 

Діагностични

й 

Директор, 

заст. дир. з 

а/г  частини 

Адміністратив

на нарада 

(акти-дозволи) 

4.  Співбесіди з педагогами 

з питань самоосвіти. 

Визначення тематики Поточний Методисти Засідання МО 

5.  Виконання єдиних вимог 

щодо оформлення 

журналів обліку роботи 

гуртків. 

Вступний інструктаж Попереджува

льний 

Методисти Робоча нарада 

(наказ) 

6.  Аналіз планів виховної 

роботи. 

Координація Поточний Методисти Адміністратив

нанарада  

7.  Складання графіку 

проведення батьківських 

зборів. 

Відпрацювання 

системи планового 

проведення зборів 

Адміністрати

вний  

Зав. орг.-

масовим 

відділом 

Графік 

Жовтень 

8.  Персональний контроль 

стану наповнюваності 

гуртків гуманітарного 

напряму 

Вивчення та аналіз 

стану роботи 

Персональний Заст. 

директора 

Наказ 

9.  Стан ведення 

документації (журнали 

обліку роботи гуртків). 

 

Виявлення загальних 

недоліків ведення 

документації 

Поточний Заст. дир., 

методисти 

Наказ 

10.  Підготовка до атестації 

керівників гуртків. 

Вивчення стану 

документації 

Поточний Заст. дир., 

методисти 

Адміністратив

на нарада 

11.  Перевірка 

укомплектованості 

навчальних груп 

Відвідування занять, 

ведення обліку 

відвідуваності 

Поточний Заст. 

директора з 

НР, НВР 

Наказ 

12.  Вивчення та Вивчення, аналіз Фронтальний Методисти Накази 
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узагальнення досвіду 

роботи педагогів закладу 

узагальнення досвіду 

роботи 

Листопад 

13.  Фронтальне вивчення 

стану роботи гуртків 

науково-технічного 

напряму 

Вивчення та аналіз 

роботи 

Фронтальний Заст. дир. з 

НР, 

методист 

Наказ 

14.  Стан відвідування та 

наповнюваності гуртків  

Центру  

Відвідування занять Поточний Заст. 

директора 

Нарада при 

директорі 

15.  Вивчення стану 

залучення до гурткової 

роботи дітей пільгових 

категорій 

Аналіз стану роботи Поточний Заст. 

директора 

Нарада при 

директорі 

16.  Проведення масових 

заходів. 

Вивчення стану 

відвідування масових 

заходів вихованцями 

центру 

Поточний Зав. орг.-

масовим 

відділом 

Адмін. нарада 

17.  Огляд кабінетів, 

батьківські збори. 

Визначення стану  

кабінетів 

Поточний Директор, 

заст. дир. з 

а/г частини 

Адмін. нарада  

Грудень 

18.  Перевірка дотримання 

правил техніки безпеки, 

проведення інструктажів 

з ТБ 

Визначення 

системності та 

шляхів корекції  

Попереджува

льний 

Заст. дир. з 

а/г частини, 

інженер з 

ОП 

Нарада при 

директорі 

19.  Контроль за станом 

ведення гурткової 

документації 

Вивчення стану 

роботи  

Поточний Заступники 

директора 

Наказ 

20.  Виконання навчальних 

програм. 

Визначення рівня 

виконання 

Адміністрати

вний 

Заступники 

директора 

Наказ 

 

 

Січень 

21.  Стан збереження 

учнівського 

контингенту. 

Відвідування занять, 

ведення обліку 

відвідуваності. 

Адміністрати

вний 

Заст. 

директора, 

методична 

служба ЦПО 

Наказ 

22.  Рівень методичної 

майстерності керівника 

гуртка. 

Визначення динаміки 

професійного росту 

керівника гуртка 

Адміністрати

вний 

Методична 

служба ЦПО 

Довідка 

23.  Перевірка друкованої 

продукції у педагогічних 

працівників, які 

атестуються. 

Корекція Оглядовий Методична 

служба ЦПО 

Довідка 

Лютий 

24.  Відвідування занять 

педагогів, які 

атестуються. 

Вивчення системи 

роботи, стану 

ведення документації 

Поточний Заст. дир., 

методисти 

Засідання 

атестаційної 

комісії 
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25.  Організація та 

проведення методичного 

тижня. 

Перегляд поданих 

матеріалів, їх аналіз 

Поточний Методисти Наказ 

26.  Стан роботи з дітьми із 

соціально незахищених 

категорій. 

Вивчення питання 

організації роботи з 

цією категорією дітей 

Діагностични

й 

Зав. орг.-

масовим 

відділом 

Довідка 

27.  Стан ведення журналів 

обліку та планування 

роботи гуртка. 

Виконання єдиних 

вимог 

Поточний Заст. 

директора 

Нарада при 

директорі 

 

Березень 

28.  Вивчення стану 

відвідування навчальних 

занять 

Перевірка 

відвідування занять, 

обліку відвідування 

Поточний Заступники 

директора 

Довідка 

29.  Підсумки видавничої 

діяльності. 

Визначення рівня 

ативності педагогів, 

якості методичних 

матеріалів 

Поточний Методична 

служба ЦПО 

Довідка 

30.  Вивчення стану роботи з 

батьками 

Вивчення питання 

організації роботи з 

даного питання 

Поточний Зав. орг.-

масового 

відділу 

Нарада при 

директорі 

 

Квітень 

31.  Вивчення стану роботи 

із здібними та 

обдарованими дітьми 

Вивчення питання 

організації роботи з 

даного питання 

Підсумковий Методисти Наказ 

32.  Забезпечення 

повномірної курсової 

перепідготовки 

педагогічних кадрів 

(згідно з графіком). 

Методичне 

забезпечення, 

допомога у 

підготовці курсових 

проектів 

Поточний Адміністраці

я закладу 

Адмін.нарада 

33.  Підготовка до 

проведення педради. 

Створення творчої 

групи, визначення 

кола питань для 

обговорення, 

підготовча робота. 

Поточний Методична 

служба ЦПО 

Наказ 

34.  Проведення моніторингу 

рівня навчальних 

досягнень вихованців 

закладу 

Проведення тестових 

зрізів 

Фронтальний Заст. 

директора, 

методисти 

Наказ 

                                                                                 

 

Травень 

35.  Стан ведення журналів 

обліку роботи гуртка. 

Виконання єдиних 

вимог 

Поточний Методична 

служба ЦПО 

Запис в 

журнал, 

довідка 

36.  Виконання навчальних 

планів, програм. 

Перевірка 

документації 

Підсумковий Методична 

служба ЦПО 

Наказ 
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37.  Планування роботи на 

період літніх канікул. 

Розробка та 

складання плану. 

Робота в 

пришкільних таборах 

Адміністрати

вний 

Зав. орг.-

масовим 

відділом 

Наказ 

38.  Вивчення стану  

збереження учнівського 

контингенту у 207-

2018н.р. 

Вивчення результатів 

роботи 

Підсумковий Заст. дир. з 

НР, НВР 

Наказ 

39.  Виконання плану роботи 

ЦПО ім. О.Разумкова за 

2017-2018 н.р. 

Вивчення результатів 

роботи 

Підсумковий Заст. дир. з 

НР, НВР 

Наказ 

40.  Результати науково-

методичної роботи за  

2017-2018 н.р. 

Аналіз результатів Підсумковий Зав. відділом 

методичним 

Наказ 

41.  Результати 

організаційно-масової 

роботи за 2017-2018 н.р. 

Аналіз результатів Підсумковий Зав. відділом 

орг.-

масовим 

Наказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фінансово- господарська робота 
 

№ Зміст  роботи Термін 

виконан

ня 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Проведення паспортизації навчальних вересень .Заступник  
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кабінетів, доукомплектування 

матеріально-технічної бази 

директора з а/г 

частини 

2. Підготовка до опалювального сезону: 

перевірка тепломережі, горищних 

приміщень, утеплення віконних рам 

Вересень-

жовтень 

.Заступник 

директора з а/г 

частини, 

техперсонал 

 

3. Облік робочого часу техперсоналу, 

складання графіків чергувань, відпусток 

Протягом 

року 

.Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

4. Проведення  інвентаризації матеріальних 

цінностей закладу 

Жовтень-

листопад 

Інвентаризаційна 

комісія 

 

5. Проведення підписки на періодичні та 

фахові видання, збереження та 

поповнення бібліотечного фонду 

постійно Методична служба  

6. Здійснення постійного контролю та 

ведення щомісячних звітів про 

використання електроенергії, 

теплоенергії та водопостачання 

Протягом 

року 

.Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

7. Здійснення постійного  контролю за  

організацією обліку матеріальних 

цінностей  та своєчасного їх списання 

Протягом 

року 

.Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

8. Здійснення постійного контролю за 

станом протипожежної безпеки, 

використанням  персоналом правил 

техніки безпеки та санітарії 

Протягом 

року 

Інженер з ОП  

9. Проведення заходів з пожежної безпеки: 

- перевірка контуру та здійснення замірів 

опору заземлення ізоляції; 

- доукомплектування приміщень закладу 

первинними засобами пожежогасіння  (за 

наявності коштів) 

 

Жовтень 

 

Протягом 

року 

.Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

10. Здійснення поточного ремонту 

навчальних приміщень, огорожі , 

обладнання. 

Протягом 

року 

.Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

11. Забезпечення безпечного стану робочих 

місць, обладнання, інструментів, 

приладів тощо 

Протягом 

року 

.Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

12. Проведення весняних робіт по 

благоустрою території 

Квітень-

травень 

.Заступник 

директора з а/г 

частини, 

техперсонал 

 

13. Комплексне візуальне обстеження стану 

будівель закладу 

Щомісяця .Заступник 

директора з а/г 

частини 

 

14. Проведення профілактичної роботи серед 

вихованців з охорони праці під час 

навчально-виховного процесу 

Протягом 

року 

Керівники гуртків  

15. Забезпечення  організації безпечного Грудень- .Заступник  
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проведення Новорічних свят і зимових 

канікул 

січень директора з а/г 

частини 

16. Забезпечення наявності медичних 

довідок вихованців хореографічних 

колективів закладу 

Вересень  Методист, 

керівники  гуртків 

 

17. Проведення інструктажів з охорони праці 

з працівниками та інструктажів з безпеки 

життєдіяльності з вихованцями закладу 

Згідно 

Положен

ня 

Інженер з ОП, 

керівники гуртків 

 

18. Поновлення наказів з питань охорони 

праці, пожежної безпеки, інструкцій 

 

Вересень, 

січень 

Директор, інженер 

з ОП 

 

19. Доукомплектування в навчальних 

кабінетах медичних аптечок згідно з 

переліком необхідних ліків та матеріалів 

І семестр .Заступник 

директора з а/г 

частини, керівники 

гуртків 
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8. Охорона здоров'я та життя дітей. Охорона праці. 

 

Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека.  

 

Головною метою діяльності ЦПО ім. О.Разумкова є створення для кожного учня, вихованця  та 

працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна 

нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму 

 

7.1. Охорона здоров’я та життя дітей. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

викона

ння 

Відповідальни

й 

Форма 

контролю 

Відміт

ка про 

вик. 

1.  СЕРПЕНЬ 

1. Складання акту та санітарно - 

технічного паспорту ЦПО ім. О. 

Разумкова 

2. Організація питного режиму у 

відділеннях закладу. 

3. Поновлення інструкцій з техніки 

безпеки, пожежної безпеки, виробничої 

санітарії  для учнів та вихованців під 

час навчальних занять в гуртках та 

студіях ЦПО 

 

4. Внесення змін до інструкцій з ОП, ТБ, 

ПБ за необхідністю для педпрацівників. 

 

5. Внесення змін до інструкцій з ОП, ТБ, 

ПБ за необхідністю для 

обслуговуючого персоналу 

 

 

ІV т. 

 

ІV т. 

 

ІV т 

      

Заст. дир. з 

АГЧ. 

Заст. дир. з 

АГЧ. 

Керівники 

гуртків,  

студій,   

інженер з ОП, 

зав.відділен-

нями 

Інженер з ОП 

 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, 

інженер з ОП 

 

 

Акти 

 

 

 

Інформація 

заст. дир. з 

АГЧ, 

інженера з 

ОП 

 

 

2.   

Вересень 2017 р. – червень 2018 р. 

1. Інструктажі учнів та вихованців з 

техніки безпеки, безпеки 

життєдіяльності під час участі в 

масових заходах за межами 

навчального приміщення. 

 

 

За 

день-

два до 

участі 

 

Керівники 

гуртків, 

студій, 

інженер з ОП 

Листи 

інструктажі

в учнів та 

вихованців 

керівниками 

гуртків 

 

3.  ВЕРЕСЕНЬ 

1. Проведення вступного та первинного 

інструктажів для учнів та вихованців 

2. Аналіз   медичного огляду учнів та 

вихованців  студій та гуртків, які 

потребують медичного огляду.  

3. Організація та проведення  фізхвилинок 

та рухливих ігор на перервах. 

 

 

4. Місячник « Увага! Діти на дорогах» 

 

5. Організація проведення вологого  

прибирання, провітрювання та 

 

І т. 

 

 

І т. 

 

Постій

но 

 

Керівники 

гуртків 

Керівники 

гуртків 

 

Керівники 

гуртків, зав. 

оргмас. 

відділом. 

 

Керівники  

гуртків 

Заст. дир.  з 

 

Плануванн

я 

 

 

Комплекту

вання груп  

Розклад 

Звіт 

 

 

Аналіз 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

викона

ння 

Відповідальни

й 

Форма 

контролю 

Відміт

ка про 

вик. 

дезінфекції  приміщень 

 

АГЧ. 

 

 

4.  ЖОВТЕНЬ 

1. Інструктаж з БЖ для учнів на осінній 

період 

 

2. Проведення бесід на тему профілактики 

шкідливих звичок 

 

ІІ-ІІІ т. 

 

 

 

Керівники  

гуртків 

Керівники  

гуртків, 

психолог 

 

Аналіз 

гурткової 

документа

ції 

 

 

5.  ЛИСТОПАД 

1. Проведення  бесід на тему 

профілактики СНІДу та наркоманії 

 

2. Організація роботи з профілактики 

інфекційних захворювань учнів та 

вихованців. 

 

ІІ т. 

 

 

 ІV т. 

 

 

Керівники 

гуртків, 

психолог 

 Керівники 

гуртків 

Заст. дир. з 

АГЧ.      

 

Планування 

виховної 

роботи 

гуртка 

 

Звіт 

 

6.  ГРУДЕНЬ 

1. Інструктаж з БЖ на період зимових 

канікул та під час проведення 

новорічних ранків та вистав. 

 

3.  Контроль за станом роботи керівників 

гуртків з попередження дитячого 

травматизму. 

 

4. Тиждень пожежної безпеки. 

 

 

ІV т. 

 

 

 

ІV т.  

 

 

IV т. 

 

Заст. дир.  з 

АГЧ.,  

 

 

Заст. дир.  з 

АГЧ.,  

інженер з ОП 

Заст. дир.  з 

АГЧ.,  

інженер з ОП 

 

Плануванн

я та облік 

інструктаж

ів 

Звіт 

 

Наказ  

 

7.  СІЧЕНЬ 

1. Стан температурного режиму у 

відділеннях ЦПО ім. О.Разумкова 

 

2.   Тиждень безпеки руху 

 

Січень 

 

 

ІІІ т. 

 

Заст. дир. з 

АГЧ. 

 

Керівники 

гуртків 

 

Аналіз 

показників 

Звіт  

 

8.  ЛЮТИЙ 

1. Контроль санітарно - гігієнічного 

режиму. 

 

2. Проведення заходів з  профілактики  

нещасних випадків на територіях 

відділень ЦПО. 

 

ІІ т. 

 

ІІІ - ІV 

т. 

 

Заст. дир. з 

АГЧ.. 

Заст. дир.  з 

АГЧ.,  

інженер з ОП 

 

 

Аналіз 

показників 

Наказ 

Звіт 

 

9.  БЕРЕЗЕНЬ 

1. Інструктаж з БЖ учнів та вихованців на 

період  весняних канікул 

 

ІІІ т. 

 

 

Керівники 

гуртків 

Аналіз 

журналів  

планування 

та обліку  

 

10.  КВІТЕНЬ 

1. Тиждень безпеки руху 

 

 

 

2. Проведення екологічного суботника 

 

ІV т. 

 

 

 

ІІ т 

 

Заст. дир.  з 

АГЧ.,керівник

и гуртків, 

інженер з ОП 

Методист 

ВЕНН, 

керівники 

 

План 

 

 

 

Звіт  
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

викона

ння 

Відповідальни

й 

Форма 

контролю 

Відміт

ка про 

вик. 

гуртків 

11.  ТРАВЕНЬ 

1. Інструктаж учнів з БЖ та ПБ на  період 

літніх канікул 

 

ІV т. 

 

 

Зав. 

відділеннями 

Плануванн

я, 

інструктаж

ів та облік 

інструктаж

ів 

  

 

 

7.2. Охорона праці 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмі

тка 

про 

вик. 

 

1. 

 

СЕРПЕНЬ 

1. Проведення вступного інструктажу з 

ОП 

2. Проведення інструктажу на робочому 

місці нових працівників 

 3. Підписання актів на дозвіл проведення 

навчальних занять в навчальних 

лабораторіях, кабінетах, актовій залі, 

майстерні. 

 4. Підписання акту готовності відділень 

ЦПО до нового навчального року. 

 5. Контроль наявності інструкцій з 

охорони праці в навчальних 

лабораторіях, кабінетах, актовій залі, 

майстерні. 

6.  Видання наказу про організацію роботи 

з ОП. 

7.  Перевірка захисного заземлення і опору 

ізоляції електромережі.  

 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

ІV т. 

 

ІV т. 

 

 

ІV т. 

 

ІІІ т. 

 

ІV т. 

 

 

Заст. дир.  з 

АГЧ.,  

 

Боровська О.В. 

 

 

Боровська О.В. 

 

Боровська О.В. 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, 

інженер з ОП  

 

Боровська О.В. 

 

Заст. дир. з 

АГЧ. 

 

 

Інструкта

ж 

 

Інструкта

ж 

 

 

Акти 

 

Акт 

 

 

Нарада 

при дир. 

Наказ 

 

Акт 

 

 

 

2 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Контроль реєстрації інструктажу учнів 

та вихованців з ОП в навчальних 

лабораторіях, кабінетах, актовій залі, 

майстерні. 

2. Контроль наявності планів поверхових 

евакуацій 

3. Контроль медичних книжок 

працівників 

 

4. Вивчення Положення про порядок 

розслідування й обліку нещасних 

  

 

Методисти, 

інженер з ОП 

 

Заст. дир. з 

НВР, 

інженер з ОП 

заст. директора 

 

Голови ПК 

 

 

 

 

Нарада 

при дир. 

 

Перевірка 

стану, 

Нарада 

при дир. 

 

 

Нарада 

при дир. 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмі

тка 

про 

вик. 

випадків на виробництві 

5. Оформлення акту про виконання угоди 

з ОП. 

6. Видання наказу про призначення  

відповідальних осіб за пожежну 

безпеку. 

Голови ПК 

 

Боровська О.В. 

 

Акт  

 

Наказ 

 

3 
 

ЖОВТЕНЬ 

1. Контроль підготовки відділень Центру 

до роботи в зимових умовах 

(дотримання норм ТБ)  

2. Перевірка знань з питань  охорони 

праці 

працівників 

 

 

 

Жовтень  

 

 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, 

інженер з ОП 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, інженер з 

ОП 

 

 

Нарада 

при дир. 

 

 

4 
 

ЛИСТОПАД 
1.   Перевірка стану ОП, БЖ в  навчальних 

лабораторіях, кабінетах, актовій залі, 

майстерні. 

 

 

І - ІІ т. 

 

 

Заст. дир. з АГЧ, 

  інженер з ОП 

 

 

 

Довідка  

 

 

5 
 

ГРУДЕНЬ 

1. Перевірка дотримання норм БЖ на 

заняттях науково-технічних гуртків, 

гуртка циркового мистецтва. 

2. Контроль за журналом реєстрації 

нещасних випадків з учнями та на 

виробництві. 

3. Видання наказу про попередження 

дитячого травматизму 

4. Аналіз роботи з ОП за I семестр 2017-

2018 н. р. 

 

 

І т. 

 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

 

Зав. від., 

методисти, 

інженер з ОП 

Боровська О.В. 

 

Боровська О.В. 

 

Заст. дир. з АГЧ, 

інженер з ОП 

 

 

Наказ 

 

 

Довідка 

 

Наказ 

 

Наказ  

 

 

 

6 
 

СІЧЕНЬ  

1. Проведення інструктажу з ОП на 

робочому місці 

 

2. Контроль за журналами реєстрації 

інструктажу учнів у навчальних 

лабораторіях, кабінетах, актовій залі, 

майстерні. 

3. Контроль стану  подвір’я відділень 

ЦПО,  очищення узятих кригою сходів 

та доріжок 

 

 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, 

керівники 

гуртків 

Заст. дир. з 

НВР, 

інженер з ОП 

 

Заст. дир. з 

АГЧ., двірники 

 

 

Журнал 

інструкта

жів 

 

Нарада 

при дир. 

 

Довідка 

 

 

7 
 

ЛЮТИЙ 

1. Проведення заходів з профілактики 

нещасних випадків на територіях 

відділень ЦПО. 

 

 

 

Лютий  

 

 

Заст. дир. з 

АГЧ., двірники 

 

 

 

Перевірка 

стану, 

звіт 

 

 

8 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 
Форма 

контролю 

Відмі

тка 

про 

вик. 

1. Оформлення акту про виконання угоди з 

ОП 

ІІІ т. Голови  ПК 

Боровська О.В. 

Акт  

 

9 
 

КВІТЕНЬ 

1.Стан виконання правил ОП, БЖ та 

санітарного режиму в навчальних 

лабораторіях, кабінетах, актовій залі, 

майстерні. 

 

 

ІІІ т. 

 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, 

інженер з ОП 

 

 

Наказ  

 

 

10 
ТРАВЕНЬ  

1. Контроль журналів реєстрації нещасних 

випадків з учнями та працівниками на 

виробництві 

2. Видання наказів: 

-    «Про охорону життя та здоров’я дітей 

під час літньої оздоровчої кампанії» 

-    «Про організацію та порядок 

проведення   навчальних екскурсій та 

дотримання ТБ під час їх проведення» 

3. Видання наказу «Про проведення 

ремонтних робіт» 

 

 

 

 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

ІV т. 

 

 

ІV т. 

 

 

Боровська О.В., 

інженер з ОП 

 

 

Боровська О.В. 

Зав. 

оргмасовим 

відділом 

 

Заст. дир. з 

АГЧ, інженер з 

ОП 

 

 

 

Довідка 

 

 

 

Наказ 

 

 

 

Наказ 
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Додаток 1. 

 

Тематика засідань нарад при директорі 

 

№ 

з/п 

Назва теми Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. Про комплектацію навчальних груп у 2017-2018 н.р. 

Про вивчення досвіду роботи педагогів закладу. 

Затвердження навчальних програм гуртків ЦПО ім. 

О.Разумкова 

вересень Боровська О.В., 

Доценко Т.О. 

Щукін В.С. 

Пінчукова Т.А. 

 

2. Про діяльність ради закладу та художньої ради 

Про проведення інвентаризації цінностей. 

Про проведення чергової атестації педагогічних 

кадрів.Складання графіку відвідування занять педагогів, 

які атестуються. 

 

жовтень 

 

Боровська О.В., 

Пінчук О.В. 

Савчук І.В. 

3. Про залучення до гурткової роботи дітей пільгових 

категорій 

Про стан відвідування та наповнюваності навчальних 

груп 

листопад Боровська О.В., 

Савчук І.В. 

Щукін В.С. 

4. Планування роботи закладу на період зимових канікул. 

Результати перевірки проведення інструктажів з ТБ, 

дотримання правил техніки безпеки педагогами та 

вихованцями закладу 

грудень Савчук І.В.,  

Смичок Б.І. 

Пінчук О.В. 

5. Про результативність участі в масових заходах з 

учнівською молоддю обласного та Всеукраїнського 

рівнів за І семестр 2017-2018 навчального року. 

Про стан збереження учнівського контингенту 

 

січень Савчук І.В., 

Щукін В.С., 

Пінчукова Т.А. 

 

6. Стан ведення журналів планування та обліку гурткової 

роботи. 

Рівень організації роботи з батьками. 

Результати діяльності учнівського самоврядування 

 

лютий Пінчукова Т.А., 

Щукін В.С., 

Савчук І.В. 

Кузьмук К.О. 

7. Про результати проведення чергової атестації 

педагогічних працівників. 

березень Боровська О.В., 

Савчук І.В. 

8. Про проведення моніторингу визначення рівня 

теоретичних знань гуртківців, підсумкових занять та 

звітних концертів 

Про організацію та проведення урочистого вручення 

свідоцтв про позашкільну освіту 

квітень Щукін В.С., 

Савчук І.В., 

Ратушинська В.В. 

9. Про стан збереження учнівського контингенту у 2017-

2018 н.р. 

Про результативність роботи гуртків у 2017-2018 

навчальному році. 

Стан і ефективність організації науково-методичної 

роботи в закладі у 2017-2018 н.р. 

 

травень Щукін В.С., 

Пінчукова Т.А., 

Савчук І.В., 

Доценко Т.О. 

10. Про виконання плану роботи навчального закладу за 

2017-2018 навчальний рік. 

Про підготовку закладу до нового навчального року 

червень Боровська О.В. 

Пінчук О.В. 
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