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Вступний розділ 

 

Центр дитячої та юнацької творчості Хмельницької районної ради (далі за 

текстом – ЦДЮТ) є закладом позашкільної освіти Хмельницького району.  

У 2015 році ЦДЮТ спрямував свою роботу на розвиток та удосконалення 

позашкільної освіти району, підвищення ефективності навчально-виховного про-

цесу, впровадження нових форм та методів роботи, апробацію нових навчальних 

програм, створення умов для всебічного розвитку вихованців, координацію на-

вчально-виховної, інформаційно-методичної і організаційно-масової діяльності з 

науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, військово-

патріотичного, гуманітарного, бібліотечно-бібліографічного,  дослідницько-екс-

периментального, фізкультурно-спортивного, соціально-реабілітаційного, еко-

лого-натуралістичного напрямків позашкільної освіти.  

У своїй діяльності ЦДЮТ керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцію про права дитини, 

Положенням про позашкільний заклад, нормативними документами Українського 

державного центру позашкільної освіти, розпорядженнями голови Хмельницької 

районної державної адміністрації, Хмельницької районної ради, наказами управ-

ління освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Хме-

льницької райдержадміністрації (далі за текстом – ВОМС). 

Відповідно до заключених угод про функціонування гуртків і творчих 

об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, станом на гру-

день 2015 року гуртки ЦДЮТ працюють на базах 32 навчальних закладів району 

та в інформаційно-методичному центрі ВОМС.  

По охопленню учнівської молоді позашкільною освітою у Хмельницькій 

області мережа гуртків ЦДЮТ у 2014-2015 н. р. займала І місце з кількістю 202 

груп гуртків, 3113 вихованців – 83% охоплення дітей району. Та через скорочення 

мережі закладу з початку 2015-2016 н. р., в зв’язку з відсутністю достатнього фі-

нансування через переведення закладу на фінансування з коштів місцевого бю-

джету, станом на грудень 2015 року охоплення складає 69 груп, 951 дитина, що 

становить 25% від загальної кількості учнів загальноосвітніх закладів району.  
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1 Кадровий склад 

 

Гуртки ЦДЮТ представляють усі напрямки позашкільної освіти та 

об’єднані у чотири відділи: 

 Художньо-естетичний відділ, що включає художньо-естетичний на-

прямок; 

 Науково-технічний відділ, що включає науково-технічний напрямок; 

 Туристсько-краєзнавчий відділ, що включає туристсько-краєзнавчий 

та військово-патріотичний напрямки; 

 Комплексний відділ, що включає еколого-натуралістичний, фізкуль-

турно-спортивний, бібліотечно-бібліографічний, гуманітарний, соціально-

реабілітаційний, оздоровчий та дослідницько-експериментальний напрямки. 

У 2015 році  по закінченню 2014-2015 н. р., в зв’язку зі скороченням відбу-

лись штатні зміни, а саме: ліквідовано 1 посаду завідувача методичного відділу 

ЦДЮТ; 4 посади методиста ЦДЮТ; 1 посаду завідувача відділу ЦДЮТ; 26,4 поса-

ди керівника гуртка ЦДЮТ. Також директор ЦДЮТ знаходиться у відпустці по ва-

гітності і пологам. Виконання обов’язків директора автоматично покладено на за-

ступника директора.  

Інформація щодо поточного кадрового складу ЦДЮТ представлена у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Кадровий склад ЦДЮТ станом на грудень 2015 року 

№ 

п/

п 

Посада ПІП 
Осві-

та 

К-

сть 

год. 

Базовий заклад 

1 2 3 4 5 6 

1 Заступник дире-

ктора з навчаль-

но-методичної 

роботи 

Буланова О.О. вища   

2 Методист Мельник І.В. вища   

Художньо-естетичний відділ 

3 Керівники  

гуртків (основне 

місце роботи) 

Гуменна О.А. вища 16 Райковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Гвардійський НВК 

Ставська М.О. вища 8 Копистинський НВК 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

4 Керівники  

гуртків  

(сумісники) 

Гаркуша В.В. вища 4 Ставчинецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Івасюк О.З. вища 4 Розсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Маговкін В.П. вища 4 Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Гула О.В. вища 4 Андрійковецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Сеник Л.Р. с/с 4 Осташковецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Бойчук О.В. вища 4 Лісовогриневецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Замойський Р.Л. вища 4 Іванковецький НВК 

Чабан Ю.А. вища 4 Масівецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Фрич Р.М. вища 4 Ружичанський НВК 

Барткова Н.В. с/с 4 Бережанська ЗОШ І-ІІ ст. 

Поліщук І.В. вища 4 Гелетинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Паюк Н.В. вища 4 Копистинський НВК 

Науково-технічний відділ 

5 Керівники  

гуртків  

(основне місце  

роботи) 

Гуменний В.В. з/с 12 Райковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Стаднік Я.Л. вища 8 Шумовецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Храпач Г.С. вища 18 Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст.  

Ружичанський НВК 

Малиницький НВК 

Мацьковецька ЗОШ І-ІІ ст.  

Браславець А.Г. вища 2 Шаровечківська ЗОШ І-ІІІ ст.  

6 Керівники  

гуртків  

(сумісники) 

 

Кшевінський О.Л. вища 4 Іванковецький НВК 

Бобель В.О. вища 4 Давидковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Жук А.В. вища 2 Пашковецька ЗОШ І-ІІ ст.  

Бродюк М.М. вища 4 Пироговецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Колинчук Т.А. вища 4 Шаровечківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Малієнко В.О. вища 4 Бахматовецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Данилюк Ж.М. с/с 4 Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Буяр О.П. вища 4 Чорнострівський НВК, 

Дика О.Б. вища 4 Олешинська ЗОШ І-ІІ ст. 

Синіцька Л.В. вища 4 Бережанська ЗОШ І-ІІ ст. 

Цилібіна Т.В. вища 8 Водичківська ЗОШ І-ІІ ст. 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

7 Керівники  

гуртків (основне 

місце роботи) 

Яценюк Р.В. з/с 4 Олешинська ЗОШ І-ІІ ст.  

8 Керівники  

гуртків  

(сумісники) 

 

 

Мельник І.В. вища 6 Іванковецький НВК 

Гула В.М. вища 4 Аркадієвецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Кучер О.М. вища 12 Пархомовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Федчишен Д.В. вища 6 Стуфчинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Степанишина О.С. вища 3 Іванковецький НВК 

Левчик С.М. вища 8 Пархомовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Пушкар Т.В. вища 4 Олешинська ЗОШ І-ІІ ст. 

Гіджеліцький І.К. вища 6 Лісовогринівецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Кобріна Л.Й. вища 4 Гелетинецька ЗОШ І-ІІІ ст.  

Баранюк В.П. с/с 3 Пархомовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Танєвський В.Й. вища 3 Стуфчинецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Назаренко А.П. вища 3 Іванковецький НВК 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Комплексний відділ 

10 Керівники  

гуртків  

(сумісники) 

Голяк Л.О. вища 4 Копистинський НВК 

Кураш С.С. вища 4 Масівецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Охрей М.А. вища 4 Терешовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Білецька Ю.П. вища 5 Гвардійський НВК 

Бойко К.В. вища 4 Малиницький НВК 

Григорьєва Л.В. вища 4 Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Козяр С.І. вища 2 Бережанська ЗОШ І-ІІ ст. 

Цибенко Н.В. с/с 4 Чорноострівський НВК 

Бліндар І.В. вища 2 Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Лісова Т.Г. вища 2 Аркадієвецька ЗОШ І-ІІ ст. 

Корнієнко О.В. вища 2 Печеська ЗОШ І-ІІ ст.  

Коваль Л.О. вища 2 Розсошанська ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

Отже, всього в ЦДЮТ станом на грудень 2015 року працює 55 праців-

ників, з них 9 – на основному місці роботи та 46 сумісників. 

 

 

2 Результативність роботи за 2015 рік 

 

Одним із головних завдань у 2015 році було покращення якості підго-

товки до участі в обласних, всеукраїнських масових заходах. 

Організаційно-масова робота серед гуртківців була спрямована на роз-

виток особистості вихованця, задоволення його пізнавальних потреб, змістов-

ного відпочинку. Приділялась увага якісній підготовці і проведенню тради-

ційних районних масових заходів, конкурсів. Використовувалися заочні фор-

ми проведення масових заходів. Вихованці брали участь у районних, облас-

них, Всеукраїнських масових заходах, конкурсах, змаганнях, фестивалях.  

В 2015 році ЦДЮТ прийняв участь у організації та проведенні 17-ти 

районних масових заходів. Окрім того, вихованці гуртків ЦДЮТ брали участь 

у районних масових заходах, конкурсах, конкурсах-захистах, змаганнях, фес-

тивалях. Результативність на районному рівні на протязі року представлена у 

таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Результативність участі вихованців ЦДЮТ в заходах на район-

ному рівні протягом 2015 року 

№ 

п/

п 

Захід 
Да

та 

Гурток,  

керівник 
Результативність 

1 2 3 4 5 

1 Районний 

етап облас-

ного огляду 

художньої 

самодіяль-

ності 

сі
ч

ен
ь
 

Керівники  
гуртків: 
Концерт: 
Давидюк З.І. 
Маговкін В.П. 
Гаркуша В.В. 
Кметь Н.М. 
Івасюк О.З. 
Басан А.Р. 
Балюк С.В. 
Сеник Л.Р. 
Бондар О.О. 
Івасюк О.З. 
Чабан Ю.А. 
Бойчук О.В. 
Замойський Р.Л. 
Гуменна О.А. 
Ковальова О.В. 
Барткова Н.В. 
Пушкар Т.В. 
Виставка: 
Колинчук Т.А. 
Ляшок Л.В. 
Малієнко В.О. 
Бродюк М.М. 
Сухар В.В. 
Федючок О.П. 
Матвеєва Г.О. 
Овчарук Р.Ю. 
Гула І.В. 
Паюк Н.В. 
Цилібіна Т.В. 
Чабан Ю.А. 
Синіцька Л.В. 
Храпач Г.С. 
Костьєва Д.М. 

У районному етапі обласного огляду художньої 

самодіяльності прийняла участь велика кількість 

керівників гуртків ЦДЮТ. Окремі номери та ви-

роби були відібрані для участі у обласному огляді 

художньої самодіяльності, а саме: 

- керівник гуртка Гуменна О.А., хореографічний 

колектив «Фаворит», на базі Райковецької ЗОШ І-

ІІІ ст.,  

- керівник гуртка Барткова Н.В., хореографічний 

колектив «Усмішка», на базі Бережанської ЗОШ 

І-ІІ ст.,  

- керівник гуртка Пушкар Т.В., художнє читання 

Аліна Коваль, на базі Олешинської ЗОШ І-ІІ ст.,  

- керівник гуртка Замойський Р.Л., духовий ор-

кестр, на базі Іванковецького НВК, 

- керівник гуртка Сеник Л.Р., вокальний номер 

Анна Балан, на базі Осташковецької ЗОШ І-ІІ ст., 

- керівник гуртка Маговкін В.П., вокальний но-

мер Катерина Гулевич, на базі Мар’янівської 

ЗОШ І-ІІ ст., 

- керівник гуртка Сеник Л.Р., фольклорний но-

мер, на базі Осташковецької ЗОШ І-ІІ ст., 

- керівник гуртка Чабан Ю.А., ляльковий театр, 

на базі Масівецької ЗОШ І-ІІ ст., 

- керівник гуртка Бойчук О.В., духовий оркестр, 

на базі Лісовогринівецької ЗОШ І-ІІІ ст.   

2 Фестиваль 

дитячої тво-

рчості «Жи-

ви, Кобзаре, 

в пам’яті 

народній» 

присвячений 

Шевченків-

ським дням 

б
ер

ез
ен

ь
 

Керівники 

літературних 

клубів: 

Андрущенко 

Н.М. 

Роща Д.В. 

Андрущиши-

на Г.І. 

Завгородня 

О.М. 

І місце Будник Анастасія,  вірш «Чума», керівник 

Андрущенко Н.М. Давидковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

ІІ  місце Заєць Ольга, уривок «Плач Ярославни» 

керівник Роща Д.В. Осташковецька ЗОШ І-ІІ ст. 

ІІ  місце Блятон Даша, Загурська Ліна, Лукашова 

Крістіна; уривок «Великий льох» Три «грішні» 

дівочі душі;  керівник Андрущишина Г.І. Райко-

вецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

ІІ  місце Машталяр Ірина, Муляр Анастасія, Ма-

ркарян Давид, Суховій Валентина, Комаринець 

Діана, Лукашова Карина; літературно-мистецька 

інсценізація «Тополя», керівник Завгородня О.М. 

Немиченецька ЗОШ І-ІІ ст. 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

3 Фестиваль 

військово-

патріотичної 

пісні «Ряд-

ки, опалені 

війною…», 

приуроче-

ний 70-

річчю Дню 

Перемоги 

к
в
іт

ен
ь 

Керівники 

вокальних 

гуртків: 

Маговкін В.П. 

Кметь Н.М. 

Гаркуша В.В. 

Давидюк З.І. 

Сеник Л.Р. 

Зайцева О.В. 

Івасюк О.З. 

Басистюк В.В 

У молодшій віковій категорії (соло): 
І місце – Гулевич Катерина, учениця Мар’янівської 
ЗОШ І-ІІ ст., керівник Маговкін В.П.; 
ІІ місце – Коваль Аліна, учениця Олешинської 
ЗОШ І-ІІ ст., керівник Кметь Н.М. 
У молодшій віковій категорії (вокальні групи): 
ІІ місце – вокальний дует: Патерко Діана та Ов-
чарук Дмитро, учні Ставчинецької ЗОШ І-ІІ  ст., 
керівник Гаркуша В.В. 
У старшій віковій категорії (соло): 
І місце – Кришталь Мілана,учениця Грузевицької 
ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Давидюк З.І. 
І місце – Балан Анна, учениця Осташковецької 
ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Сеник Л.Р.; 
ІІ місце – Хітронь Анастасія, учениця Жучкове-
цької ЗОШ І-ІІ ст., керівник Зайцева О.В.; 
ІІ місце – Івасюк Ростислав, учень Розсошанської 
ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Івасюк О.З. 
У старшій групі (вокальні групи): 
ІІІ місце – вокальний дует: Клімішена Валерія, 
Процек Вікторія, учні Бахматовецької ЗОШ І-ІІ 
ст., керівник Басистюк В.В. 

4 Районний 
етап облас-
ного конку-
рсу юних 
фотоамато-
рів «Моя 
Україно!» 

в
ер

ес
ен

ь
 

Фотогурток 
«Веселка», 
керівник  
гуртка 
Бобель В.О.  

Фотогурток «Веселка», працює на базі Давидко-
вецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
У номінації «Пейзаж» нагороджено 
за І місце – Заєць Сніжану, 
за І місце – Духневича Владислава 
за І місце – Левчука Григорія 
У номінації «Портрет» нагороджено 
за І місце – Мазур Марину 
за І місце – Куц Давида 
за І місце – Левчука Григорія 
У номінації «Архітектура і мистецтво»  
за І місце – Заєць Сніжану 
за І місце – Духневича Владислава 
за І місце – Левчука Григорія 
У номінації «Друзі людини» нагороджено 
за І місце – Мазур Марину 
за І місце – Куц Давида 
за І місце – Левчука Григорія 

5 Відкритті 
районні ко-
мандні зма-
гання зі 
спортивного 
орієнтуван-
ня,  
присвячені 
міжнародно-
му Дню ту-
ризму 

в
ер

ес
ен

ь
 

Керівники 
туристсько-
краєзнавчих 
гуртків: 
Мельник І.В. 
Федчишен 
Д.В. 
Кучер О.В. 

І місце – команда «Юні туристи», Іванковецького 
НВК, керівник Мельник І.В. 
ІІ місце – команда «Дорадо», Стуфчинецька 
ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Федчишен Д.В. 
ІІІ місце – комана «Азимут», Пархомовецької 
ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Кучер О.В. 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

6 Районний 
фестиваль-
конкурс пат-
ріотичної 
пісні 

ж
о
в
те

н
ь
 Керівник 

вокального 
гуртка 
Маговкін В.П. 

І місце у категорії «вокальні групи», 
вокальний колектив «Маки», вокальний гурток 
«Веселковий водограй», на базі Мар’янівської 
ЗОШ І-ІІ ст. 

7 Районний 
етап облас-
ного фести-
валю конку-
рсу хореог-
рафічних 
колективів 
«Ритми ча-
су» 

л
и

ст
о
п

ад
 

Керівники 
хореографіч-
них гуртків 
Гуменна О.А. 
Барткова Н.В. 

І місце у категорії «народний танець» гурток 
«Фаворит», що працює на базі Райковецької ЗОШ 
І-ІІ ст., керівник гуртка Гуменна О.А. 
ІІІ місце у категорії «народний танець» гурток 
«Креатив», що працює на базі Гвардійського 
НВК, керівник гуртка Гуменна О.А. 
ІІ місце у категорії «сучасний танець»  та  
ІІІ місце у категорії «народний танець»  
гурток «Усмішка», що працює на базі Бережансь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. керівник гуртка Барткова Н.В. 

8 І етап (ра-
йонний) 
Всеукраїн-
ського кон-
курсу-
захисту 
науково-
дослідниць-
ких робіт 
учнів-членів 
МАН Украї-
ни 

гр
у
д

ен
ь 

Керівники 
гуртків: 
Білецька Ю.П. 
Коваль Л.О. 
Бліндар І.В. 
Лісова Т.Г. 

Дипломом І ступеня нагороджені: 
Відділення: філософії та суспільствознавства, 
секція «Журналістика»  
-  Чернецька В.В., а також Ганджук О.О., науко-
вий керівник  Білецька Ю.П., керівник гуртка 
«Клуб журналістики», Гвардійський НВК, 
Дипломом ІІ ступеня нагороджені: 
Відділення: філософії та суспільствозн., секція 
«Теологія, релігієзнавство та історія релігії»  
- Коваль О.В., науковий керівник Коваль Л.О. 
керівник гуртка «ОНДД з історії», Розсошанська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Дипломом ІІ ступеня нагороджені: 

Відділення: комп’ютерних наук, секція «Internet-

технології та WEB дизайн»  

- Бабій К.Р., науковий керівник Бліндар І.В., кері-

вник гуртка «ОНДД з інформатики», Грузевицька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Дипломом ІІІ ступеня нагороджені: 

Відділення: математики, секція «Математика»  

- Євсюков П.В., науковий керівник Лісова Т.Г., 

керівник гуртка «ОНДД з математики», Аркадіє-

вецька ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Всього на районному рівні було здобуто:  

Диплом І ст. – 21; Диплом ІІ ст. – 11; Диплом ІІІ ст. – 5. 

 

Вихованці ЦДЮТ взяли участь 42-х обласних заходах різних напрямків, 

таких як: масові заходи, конкурси, конкурси-захисти, змагання, фестивалі. Ре-

зультативність на обласному рівні на протязі року представлена у таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Результативність участі вихованців ЦДЮТ в заходах на облас-

ному рівні протягом 2015 року 

№ 

п/

п 

Захід 
Да

та 

Керівники 

вихованців 
Результативність 

1 2 3 4 5 

1 ІІ етап Все-

українського 

конкурсу-

захисту уч-

нівських на-

уково-досл. 

робіт МАН 

України 

л
ю

ти
й

 

Керівники 

гуртків: 

Ліщук Г.В. 

Кшевінська 

Л.А. 

ІІ місце Галашевський Євгеній, 11 клас Чорноост-

рівський НВК, керівник  Ліщук Г.В. 

ІІ місце Задорожна Діана, 9 клас, Іванковецький 

НВК, керівник Кшевінська Л.А. 

2 Обласна 

заочна  ви-

ставка-

конкурс на-

уково-

технічної 

творчості  

«Наш пошук 

і творчість 

тобі, Украї-

но!» 

л
ю

ти
й

 

Гурток почат-

кового техні-

чного моде-

лювання, ке-

рівник гуртка 

Стаднік Я.Л. 

6 командне місце в заг. рейтингу 

2 командне місце в рейтингу районів 

Індивідуальні місця: 

Диплом ІI ст. Коваль І., в ном. «Техніка майбут-

нього»  

Диплом ІІ ст. Дерій Є., в ном. «Стендові моделі»  

Диплом ІІ ст. Аліксіюк М., Білик О., Дерій Є., в 

ном. «Стендові моделі» 

Диплом ІІІ ст. Шимков А., в ном. «Стендові мо-

делі» 

два Дипломи ІІІ ст. Драч І., в ном. «Стендові 

моделі» 

3 Обласний 

огляд худо-

жньої само-

діяльності 

л
ю

ти
й

 

Керівники  

гуртків: 

Концерт: 

Маговкін В.П. 

Сеник Л.Р. 

Чабан Ю.А. 

Бойчук О.В. 

Замойський Р.Л. 

Гуменна О.А. 

Барткова Н.В. 

Пушкар Т.В. 

Виставка: 

Колинчук Т.А. 

Ляшок Л.В. 

Малієнко В.О. 

Бродюк М.М. 

Сухар В.В. 

Федючок О.П. 

Матвеєва Г.О. 

Овчарук Р.Ю. 

Гула І.В. 

Паюк Н.В. 

Цилібіна Т.В. 

Чабан Ю.А. 

Синіцька Л.А. 

Храпач Г.С. 

Костьєва Д.М. 

Витяг з «Довідки за результатами обласного 

огляду-конкурсу художньої самодіяльності ЗНЗ 

та ПНЗ»: 

«Найкраще була оформлена сцена в …, Хмельни-

цькому, … районах та містах …. Чудові діти-

ведучі були в …, Хмельницькому районах та місті 

…. Феєричні фінали забезпечили в …, Хмельниць-

кому районах, містах …. Високий рівень майсте-

рності вихованців з декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва показали виставки 

…, Хмельницького, … районів та міст … .  

Колективи-переможці обласного огляду-

конкурсу за підсумками ХОЦНТТУМ: 

Театрально-драматичний колектив «Промін-

чик» Гвардійського НВК «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницького району, 

керівник С.Ганджук; 

Духовий оркестр Лісогринівецької загальноосві-

тньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницького району, 

керівник А.Слюсар 

Шарова Каріна, учениця Лісовогринівецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельни-

цького району, керівник В.Болдін 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 

4 Обласний 

конкурс ро-

біт декора-

тивно-

ужиткового 

та образот-

ворчого ми-

стецтва 

«Знай і люби 

свій край» 

б
ер

ез
ен

ь
 

Завметодвід-

ділу 

Буланова О.О. 

керівники 

гуртків  

декоративно-

прикладного 

та образотво-

рчого  

мистецтва: 

Сухар В.В., 

Храпач Г.С., 

Колинчук Т.А. 

Овчарук Р.Ю., 

Цилібіна Т.В., 

Малієнко В.О. 

Паюк Н. В.  

Дика О.Б.  

Килімник І.О. 

ІІІ командне місце в загальному заліку; 

І командне місце в рейтингу серед районів; 
 

Індивідуальні місця: 

Гурток «Художня обробка деревини», Керівник 

гуртка Сухар В.В.: 

Шендера К., Диплом І-го ст. у ном. «Художнє 

різьблення по дереву»  

Шендера В., два Дипломи І-го ст. у ном. «Лозоп-

летіння» та «Інші техніки виконання» 
Грох Ю., Муляр І., Диплом І-го ст. у ном. «Живопис» 

Індивід. керівник завметодвідділу Буланова О.О.: 

Шендера К., Диплом І-го ст. у ном. «Витинання» 

Цімарна А., Диплом ІІІ-го ст. у ном. «Художня 

обробка шкіри» 

Гурток «Народна творчість», керівник гуртка Овча-

рук Р.Ю.: Лук’янов Р., Диплом ІІ-го ст. у ном. 

«Декоративний розпис, народний живопис» 

Гурток «Паперові фантазії», керівник гуртка Цилібі-

на Т.В.: Бузецька І., Диплом ІІ ст. у ном. «Ізонитка» 

Гурток «Творці прекрасного», керівник гуртка Ко-

линчук Т.А.: Цебень Є., Диплом І-го ст. у ном. 

«Вишивка» 

Гурток «Творча бджілка», керівник гуртка Паюк 

Н.В.: Колективна робота, Диплом ІІ-го ст. у ном. 

«Графіка» 

Гурток «Плетіння», керівник гуртка Дика О.Б.: 

Колективна робота, Диплом І-го ст. у ном. 

«В’язання»  

Гурток образотворчого мистецтва, керівник гурт-

ка Килімник І.О.: Гула С., Диплом ІІІ-го ст. у 

ном. «Батік» 

5 Обласний 

конкурс чи-

тців ім. 

Л.Глібова  

б
ер

ез
ен

ь
 

Керівники 

гуртків 

Роща Д.В. 

Андрущиши-

на Г.І. 

Порфілова Т.В. 

Гонтар Н.В. 

Загарук О.Г. 

Коваль Л.О. 

ІІІ місце (серед. вік. кат.) Глухонець Вадим  

ІV місце (молод. вік. кат.) Новосядлов Ярослав  

ІV місце (молод. вік. кат.) Троян Владислава  

«Спеціальний приз журі» Порфілова Тетяна  

«За оригінальне бачення та характерне вико-

нання твору» Біньковський Ярослав (середня 

вікова категорія) 

«За проникливе виконання ліричного твору» 
Печайко Крістіна (середня вікова категорія) 

«За оригінальність виступу» Герасименко Андрій  

6 Обласний 

дистанційний 

математичний 

конкурс 

«Крок до 

знань» для 

учнів 8-9 кл. 

б
ер

ез
ен

ь
 

Керівник  

гуртка 

Вонсович Д.О. 

ІІ місце Олішевський Максим, 8 клас, гурток 

«ОНДД з математики», Захаровецька ЗОШ І-ІІ ст.  
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 

7 Обласний 

конкурс юних 

літераторів 

(заочний етап) б
ер

ез
ен

ь
 

Керівник  

гуртка 

Корнієнко 

О.В. 

І місце Мамчур Олександр, 7 клас, гурток «ОНДД 

з української мови», Печеська ЗОШ І-ІІ ст.  

8 Обласний 

конкурс юних 

літераторів 

(очний етап) к
в
іт

ен
ь Керівник  

гуртка 

Корнієнко 

О.В. 

ІІІ місце Мамчур Олександр, 7 клас, гурток 

«ОНДД з української мови», Печеська ЗОШ І-ІІ ст.  

9 Обласний 

заочний кон-

курс «Цікаві 

математичні 

ідеї» для учнів 

9-10 кл. 

к
в
іт

ен
ь 

Керівник  

гуртка 

Лісова Т.Г. 

ІІ місце Огризько  Вероніка, 9 клас, Гурток 

«ОНДД з математики», Аркадієвецька ЗОШ І-ІІ 

ст.  

10 Обласна 

заочна ви-

ставка-

конкурс ро-

біт  учнів 

молодшого 

шкільного 

віку з почат-

кового тех-

нічного мо-

делювання 

к
в
іт

ен
ь 

Гурток почат-

кового техні-

чного моде-

лювання 

(ПТМ), керів-

ник гуртка  

Стаднік Я.Л. 

Гурток «Па-

перові фанта-

зії», керівник 

гуртка  

Цилібіна Т.В.  

Гурток ПТМ, керівник гуртка Стаднік Я.Л. 

Висілик Денис та Дмитро, Диплом ІІ ст. у ном. 

«Найпростіші авіа- та ракетомоделі» 

Довбуш В., Диплом ІІІ ст. у ном. «Найпростіші 

судномоделі» 

Аліксіюк Ю., Диплом І ст. у ном. «Найпростіші 

ігри та іграшки, машини та механізми» 

Гурток «Паперові фантазії», керівник гуртка Ци-

лібіна Т.В.: колективна робота вихованців гуртка, 

Диплом ІІІ ст. у ном. «Вироби в техніці  оригамі 

та паперопластики» 

11 Обласний 

етап Всеук-

раїнського 

інтерактив-

ного конку-

рсу «МАН-

Юніор Дос-

лідник» 

 т
р
ав

ен
ь
 

керівники  

гуртків: 

Коваль Л.О. 

Загарук О.Г. 

І місце, Коваль Олександр, 5 клас, Розсошанська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ місце, Гель Елізабет, 8 клас, Шаровечківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

ІІ місце, Данильчук Аліна, 8 клас, Шаровечківсь-

ка ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

12 Обласні від-

криті зма-

гання з авіа-

модельного 

спорту (кор-

дові моделі) 

тр
ав

ен
ь
 

Гурток авіа-

моделювання 

«Дельта», 

керівник  

гуртка  

Гуменний В.В. 

Індивідуальні місця: 

Коляско Н., Диплом ІІ ст., у класі моделей F-4-В 

н/к; 

Чорна О., Диплом ІІІ ст. у класі моделей F-2-A; 

Дуда В., Диплом ІІІ ст. у класі моделей F-2-В 

13 53-й Чемпі-

онат області 

з техніки 

пішохідного 

туризму се-

ред учнівсь-

кої молоді 

тр
ав

ен
ь
 

6 керівників 

гуртків 

24 вихованці 

1 місце у загальнокомандному заліку з спортивного 

орієнтування 

6 місце у загальнокомандному заліку з техніки 

пішохідного туризму 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 

14 Чемпіонат 

області се-

ред праців-

ників закла-

дів освіти з 

пішохідного 

туризму 

«Листопад-

2015»  
ж

о
в
те

н
ь
 

Методист 

Мельник І.В. 

Керівники 

гуртків: 

Пушкар Т.В. 

Гула В.М. 

Кучер О.В. 
Степанишина  

О.С. 

І місце у конкурсі презентацій  

6 місце - Командна смуга перешкод, III кл.; 

6 місце - "Крос-похід", IV кл. 

6 місце у загальному заліку Чемпіонату 

 

15 Відкрита 

особиста 

першість 

серед гурт-

ківців ОЦТ-

КУМу зі 

спортивного 

орієнтуван-

ня, присвя-

чена воїнам 

АТО 

 

л
и

ст
о
п

ад
 

Керівники 

гуртків спор-

тивного оріє-

нтування: 

Степанишина 

О.С. 

Пушкар Т.В. 

Керівники 

туристичних 

гуртків 

Гула В.М. 

Федчишен Д.В. 

Молодша вікова категорія 

І місце – Дячук Назар,  гурток «Юні туристи», Іван-

ковецького НВК, керівник Степанишина О.С. 

ІІ місце – Столяров Назар, гурток «Еверест», Арка-

дієвецька ЗОШ І-ІІ ст., керівник Гула В.М. 

ІІІ місце – Багрій Олена, гурток «Еверест», Аркадіє-

вецька ЗОШ І-ІІ ст., Керівник Гула В.М. 

Старша вікова категорія: 

І місце – Януш Ростислав, гурток спортивного 

орієнтування, Олешинська ЗОШ І-ІІІ ст., керівник 

Пушкар Т.В. 

ІІ місце – Варміяк Лукаш, гурток спортивного 

орієнтування, Олешинська ЗОШ І-ІІІ ст., керівник 

Пушкар Т.В. 

ІІІ місце – Федчишена Олена, гурток «Дорадо», 

Стуфчинецька ЗОШ І-ІІІ ст., Федчишен Д.В.  

16 Обласний 

заочний  

конкурс 

«Юний  

математик» л
и

ст
о
п

ад
 

Керівник  

гуртка 

Лісова Т.Г. 

Диплом ІІ-го ступеня, Наумова Аліна, гурток 

«ОНДД з математики», на базі Аркадієвецької 

ЗОШ І-ІІ ст. 

17 Обласний 

конкурс уч. 

молоді з іс-

торико-техн. 

стендового 

моделюван-

ня (заочний) 

л
и

ст
о
п

ад
 

Керівник  

гуртка  

Стаднік Я.Л. 

В особистому заліку у категорії «Авіація»: 

Диплом І-го ступеня — Висілик Максим, гурток  

історико-технічного стендового моделювання на 

базі Шумовецької загальноосвітній школи І-ІІ ст. 

18 Обласний 

конкурс-

захист нау-

ково-

дослідн., 

винахідн. та 

раціоналіз. 

розробок 

гр
у
д

ен
ь 

керівник  

гуртка 

Жук А.В. 

Диплом IІ-го ступеня у номінації «Винахідницт-

во та раціоналізаторство»: Оліщук А.О. Гурток 

«Винахідники», на базі Пашковецької ЗОШ І-ІІ 

ст.  
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 

19 Обласний 

етап Всеукра-

їнського кон-

курсу на кра-

щий звіт про 

туристсько-

спорт. подо-

рож серед уч. 

молоді 
гр

у
д

ен
ь 

Методист 

Мельник І.В. 

Керівник  

гуртка 

Гула В.М. 

Диплом ІІ ступеня за звіт про похід І к. с. по 

горах українських Карпат в період міжсезоння, 

керівник Мельник І.В. 

5 місце – звіт про похід ІІІ ст. ск. по горах 

українських Карпат, керівник Гула В.М. 

 

 

Всього на обласному рівні було здобуто: 

Диплом І ст. – 15, Диплом ІІ ст. – 19, Диплом ІІІ ст. – 13, Лауреат – 2, 

Спец. категорія – 4, Учасник – 3.  

 

Відповідно до перемог на обласному рівні для таких конкурсів, що ма-

ють Всеукраїнський статус, а також безпосередньо, без проходження проміж-

них етапів, вихованці ЦДЮТ взяли участь 3-х Всеукраїнських заходах. Резуль-

тативність на Всеукраїнському рівні на протязі року представлена в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Результативність участі вихованців ЦДЮТ в заходах на Всеукра-

їнському рівні протягом 2015 року 

№ 

п/п Захід 
Да

та 

Керівники  

вихованців 
Результативність 

1 2 3 4 5 

1 IV Всеукраїнський 

дитячо-юнацький фе-

стиваль-конкурс юних 

вокалістів «Пісня над 

Бугом» 

б
ер

ез
ен

ь
 

Григоренко 

М.В. 

керівник  

гуртка 

Сеник Л.Р. 

Балюк С.В. 

Диплом І ступеня за естрадну пісню 

Одінцова Ангеліна, керівник Сеник Л.Р., 

гурток фольклору «Мальви» 

Диплом І ступеня за народний спів 

Пшенична Дарина, індивідуальний керів-

ник Григоренко М.В.  

Диплом ІІ ступеня за народний спів Ло-

зиченко Анна, індивідуальний керівник 

Григоренко М.В. 

Дипломи учасника: ансамбль «Голоси 

сонця», Велавська Росина; індивідуальний 

керівник Григоренко М.В. 

Диплом учасника: Балан Анна, керівник 

Сеник Л.Р., гурток фольклору «Мальви», 

Диплом учасника: Муляр Ірина, керів-

ник Балюк С.В., гурток вокалу  
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

2 Міжнародний відкри-
тий фестиваль театра-
льного мистецтва «Га-
лицька Мельпомена» к

в
іт

ен
ь
  Диплом учасника, дитячий театральний 

колектив Гвардійського НВК «Промін-
чик», керівник Ганджук С.С. 

3 Всеукраїнський кон-
курс робіт декоратив-
но-ужиткового та об-
разотворчого мистец-
тва «Знай і люби свій 
край» 

се
р
п

ен
ь
 

завметод-
відділу  
Буланова 
О.О. 
керівник 
гуртка Су-
хар В.В. 

Диплом І-го ст. у ном. «Витинанка», Ше-
ндера К., індивідуальний керівник Булано-
ва О.О., 
Диплом ІІ-го ст. у ном. «Живопис», Грох 
Ю., Муляр І. керівник гуртка декоративно-
прикладного мистецтва Сухар В.В., на базі 
Гвардійського НВК 

 

Всього на Всеукраїнському рівні було здобуто: 

Диплом І ст. – 3, Диплом ІІ ст. – 2, Учасник – 5.  

 

Варто відмітити, що вихованець ЦДЮТ Шендера Костянтин, що здобуває 

уже другий рік поспіль Диплом І-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі робіт 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

разом з творчим керівником Булановою О.О. отримали запрошення до вступу у 

обласну спілку майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Рукотвори». 

 

Також з урахуванням високого рівня розвитку декоративно-прикладного 

мистецтва в районі, протягом 2015 року ЦДЮТ було організовано виставки, 

детальну інформацію про які представлено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Виставки, організовані ЦДЮТ протягом 2015 року 

№ 

п/п 
Виставка 

Да

та 
Місце Експонати 

1 2 3 4 5 

1 Виставка до обласного 

огляду художньої само-

діяльності 

л
ю

ти
й

 

Районний 

будинок  

культури 

Близько 100 виробів декоративно-

прикладного та образотворчого мис-

тецтва різної тематики, виготовлених 

учнями району, в більшій частині 

вихованцями гуртків ЦДЮТ 

2 Виставка до фестивалю 

дитячої творчості «Жи-

ви, Кобзаре, в пам’яті 

народній» присвячений 

Шевченківським дням б
ер

ез
ен

ь
 

Районний 

будинок  

культури 

Близько 80 виробів декоративно-

прикладного мистецтва, малюнків, 

тематичних текстів Шевченківської 

та національної тематики, виготовле-

них учнями району, деякі з яких є 

вихованцями гуртків ЦДЮТ 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 

3 Виставка до обласного 

семінару методистів з 

виховної роботи «Пси-

холого-педагогічні про-

блеми у національно па-

тріотичному-вихованні» 

б
ер

ез
ен

ь
 

Хмельниць-

кий обл. ін-

ститут  піс-

лядипломної 

педагогічної 

освіти 

Близько 50 виробів декоративно-

прикладного мистецтва, національно-

патріотичної тематики, виготовлених 

вихованцями гуртків ЦДЮТ 

4 Виставка-ярмарка та 

майстер клас з декорати-

вно-прикладного мисте-

цтва до 27-ї сесії Хмель-

ницької районної ради 

к
в
іт

ен
ь 

Хмельниць-

ка районна 

державна 

адміністра-

ція 

Близько 50 виробів декоративно-

прикладного мистецтва, різної тема-

тики, виготовлених вихованцями 

гуртків ЦДЮТ 

 

Протягом року керівники гуртків ти вихованці туристсько-краєзнавчого 

відділу неодноразово побували у різноманітних походах та експедиціях, органі-

зованих ЦДЮТ. Інформація щодо цього представлена у таблиці 6. 

 

Таблиця 6 – Походи та експедиції, організовані ЦДЮТ протягом 2015 року 

№ 
п/п 

Похід Дата Маршрут Учасники 

1 2 3 4 5 
1 Трьохденний похід ІІ 

ст. ск. по Подільських 
Товтрах 

березень Національний парк «Совий 
яр» – «Бакота», 35 км 

6 керівників  
гуртків; 
14 вихованців 

2 Похід І к. с. по украї-
нських Карпатах. 
Міжсезоння 

квітень с. Усть-Путила – хр. Пнєв’є – 
г. Піп Іван Чорногірський –  
с. Зелене, 130 км 
Покуто-Буковинські Карпати 

5 керівників  
гуртків; 
3  вихованці 

3 Похід ІІІ ст. ск. по 
українських Карпатах 

липень м. Яремча – хр. Свідовець –  
с. Кваси, 85 км 
Північні Карпати 

5 керівників  
гуртків; 
24 вихованці 

4 Трьохденний похід ІІ 
ст. ск. по Подільських 
Товтрах 

серпень Національний парк «Совий 
яр» – «Бакота», 35 км 

4  керівника  
гуртка; 
6 вихованців 

5 Навчально-
тренувальні збори 
керівників гуртків 

вересень с. Сушки, 
Красилівський район, 5 км 
ІІ клас дистанції 

4 керівника  
гуртка; 
12 вихованців 

6 Навчально-
тренувальні збори 
керівників гуртків 

жовтень Старокостянтинівський  
район, 4 км;  
ІІІ клас дистанції 

8 керівників  
гуртків 

7 Похід І к. с. по украї-
нських Карпатах 
Міжсезоння 

жовтень-
листопад 

м. Путила – хр. Чорногора –  
с. Кваси, 138 км 
Центральні Карпати 

3 керівника  
гуртка; 
10 вихованців 

8 Експедиція до печери 
Оптимістична 

листопад с. Королівка, 
Тернопільська область, 
6 км – в печері 

6 керівників  
гуртків 
4 вихованці 

9 Екскурсія до печери  
Вертеба 

грудень с. Більче-Золоте, 
Тернопільська область, 
3 км – в печері 

6 керівників  
гуртків; 
35 вихованців 
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Також у червні успішно відпрацювало три зміни районного туристсько-

краєзнавчого наметового табору «Патріот» на базі Стуфчинецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

організацією діяльності якого займається ЦДЮТ. Кожна з команд показала свої 

кращі вміння, навчились новому та з користю відпочили. Діти з загальноосвіт-

ніх закладів району мали змогу прийняти участь у дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл («Джура»)», навчитись основам пішохідного та спорти-

вного туризму, спортивного орієнтування, моделі поведінки у надзвичайних 

ситуаціях, життю у польових умовах. Усі події в таборі проходять під гаслом 

патріотизму та національного духу і сприяють національно-патріотичному ви-

хованню молоді.    

 

Працівники ЦДЮТ беруть активну участь у обласних нарадах, семіна-

рах-практикумах Хмельницького обласного центру науково-технічної творчос-

ті, Хмельницького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської моло-

ді, Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-

лоді, а також у різних профільних конкурсах. У 2015 році ЦДЮТ має такі здо-

бутки у цьому напрямку:   

– перемогу у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів здобула заст. директора Буланова О.О. з 

розробкою навчальної програми з військово-патріотичного напрямку позашкі-

льної освіти «Я – прикордонник» (початковий та основний рівні навчання). 

 

Окрім участі у вищезазначених заходах, з метою підвищення ефектив-

ності методичної роботи, поширення та впровадження в навчально-виховний 

процес інноваційних технологій, поширення сучасного педагогічного досвіду 

та розвитку творчого потенціалу керівників гуртків регулярно проводяться різ-

номанітні заходи: творчі звіти, презентації роботи керівників гуртків, виставки-

звіти на інформаційному стенді ЦДЮТ. 
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Діяльність ЦДЮТ Хмельницького району, керівників гуртків та вихова-

нців регулярно висвітлюється на місцевому телебаченні: 

 гурток «Крій та шиття» Бродюк М.М., передача «Джерело», ТV7+;  

 гуртки авіамоделювання «Дельта» (Гуменний В.В.) та хореографії 

«Фаворит» (Гуменна О.А.) передача «Джерело», ТV7+;  

 сюжет про виставку до обласного семінару з питань національно-

патріотичного виховання «Українець – на все життя» », ТV7+,  

 сюжет "BROADWAY STAR 2015", ТV 33 канал, 

 сюжет про районний фестиваль «Ритми часу» ТV Ексклюзив та ін. 

А також у місцевих газетах завдяки «Клубу журналістики» (керівник гу-

ртка Білецька Ю.А.). 

Окрім того, із здобутками педагогічних працівників та вихованців, осно-

вними напрямками роботи ЦДЮТ, інформаційно-аналітичними матеріалами 

можна познайомитись на постійно діючому сайті ЦДЮТ. 
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Розділ І Навчально-виховна робота 

 

Одними із головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом 

України «Про позашкільну освіту», є створення умов для творчого, інтелектуа-

льного, духовного та фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; пошук, 

розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів, 

слухачів. 

На реалізацію цих завдань у 2016 році спрямовані такі нормативні доку-

менти: 

 Указ Президента України від 01.06.2013 № 312 «Про додаткові заходи 

із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»; 

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді  (на-

каз МОНУ № 641 від 16.06.2015 року); 

 Методичні рекомендації МОНУ  щодо національно-патріотичного ви-

ховання у загальноосвітніх навчальних закладах  від 25.05.2015 року; 

 Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді, затверджені наказом МОНУ №641 від 16.06.2015 р. 

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, що спря-

мована  на  розвиток здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задо-

волення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні, 

 виховання патріота, здатного захищати інтереси держави.  

Основними завданнями на 2016 рік залишаються безперервність і насту-

пність навчально-виховної роботи, спрямування педагогічних і методичних ін-

новацій на забезпечення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей ді-

тей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках, 

інших творчих об’єднаннях. 

З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього року є: 

 збереження мережі гуртків; 

 удосконалення навчально-виховної роботи з національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;  
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 забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду дія-

льності, врахування запитів дітей та батьків у гуртковій роботі;  

 впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісно-

го та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес;  

 удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання 

та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів. 

В той же час з метою реалізації діючих норм та вимог Законів України 

«Про освіту», «Про позашкільну освіту», потрібно зосередити увагу на такому: 

 проведення організаційної роботи щодо залучення учнівської молоді у 

гуртки; 

 створення оптимальних умов для здобуття вихованцями та учнівсь-

кою молоддю знань, умінь за напрямками позашкільної освіти; 

 формування творчої особистості, наукового світогляду і культури гурт-

ківця, самовизначення, самоствердження вихованців у пошуках цікавої справи; 

 сприяння професійному самовизначенню, розвитку, стимулюванню та 

реалізації духовного і творчого потенціалу; 

 пошуки у кожному гуртку нового змісту, форм і методів роботи; 

 підвищення рівня підготовки гуртківців до районних, обласних, Все-

українських конкурсів, фестивалів, змагань, виставок, конференцій тощо; 

 сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників 

через перепідготовку кадрів при Хмельницькому обласному інституті післяди-

пломної педагогічної освіти, залучати до участі в роботі різного рівня семіна-

рів, методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, обміну 

досвідом тощо. Підвищити темпи підготовки педагогів до застосування інфор-

маційних та інноваційних технологій у педагогічному процесі; 

 посилення роботи з вивчення та узагальнення передового досвіду роботи. 

З огляду на все вище зазначене, розроблено заходи із забезпечення навча-

льно-виховного процесу у 2016 році. Інформація представлена у таблицях 7-10. 
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1 Заходи щодо організації навчально-виховного процесу 

 

Таблиця 7 – Заходи щодо організації навчально-виховного процесу 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Внесення змін до робочого навчального плану 

(за потреби) 

до 15 січня Адміністрація 
 

2 Затвердження розкладу роботи гуртків на II 

семестр 2015-2016 н. р. 

до 15 січня Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

3 Внесення змін до розкладу роботи гуртків на 

ІI семестр 2015-2016 н. р. (за потреби) 

протягом 

семестру 

Адміністрація 
 

4 Уточнення бази даних вихованців закладу до 15 січня Керівники гуртків  

5 Затвердження календарно-тематичного планува-

ння роботи гуртків на ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

до 20 січня Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

 Затвердження календарно-тематичного планува-

ння роботи гуртків на літній період 2016 р. 

до 30 

травня 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

7 Затвердження розкладу роботи гуртків на  

літній період 2016 р. 

до 30 

травня 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

8 Написання звітів про роботу гуртків за 2015-

2016 н. р. 

до 10 

червня 

Керівники гуртків 
 

9 Проведення дослідження результативності 

роботи гуртків за 2015-2016 н. р. 

до 30 

червня 

Адміністрація 
 

10 Комплектування груп гуртків на 2016-2017 н. р. до 15 

вересня 

Керівники гуртків 
 

11 Укладання та затвердження  робочого 

навчального плану на 2016-2017 н. р. 

до 15 

вересня 

Адміністрація 
 

12 Затвердження навчальних програми гуртків  до 15 

вересня 

Адміністрація 
 

13 Затвердження календарно-тематичного планува-

ння роботи гуртків на І семестр 2016-2017 н. р. 

до 15 

вересня 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

14 Затвердження розкладу роботи гуртків на I 

семестр 2016-2017 н. р. 

до 15 

вересня 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

15 Внесення змін до розкладу роботи гуртків на I 

семестр 2016-2017 н. р. (за потреби) 

протягом 

семестру 

Адміністрація 
 

16 Укладання угод про функціонування гуртків у 

приміщеннях загальноосвітніх навчальних 

закладів  

до 15 

вересня 

Адміністрація, 

керівники гуртків  

17 Затвердження графіку перевірки роботи гурт-

ків на 2016-2017 н. р. 

до 15 

жовтня 

Адміністрація 
 

18 Формування бази даних вихованців закладу до 15 

жовтня 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

19 Проведення дослідження результативності 

роботи гуртків за календарний рік 

до 15 

грудня 

Адміністрація 
 

20 Укладання та затвердження плану роботи на 

2017 рік 

до 29 

грудня 

Адміністрація 
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2 Документальне забезпечення навчально-виховного процесу 

 

В процесі підготовки та ведення ділової документації, що стосується на-

вчально-виховного процесу перед адміністрацією та керівниками гуртків став-

ляться однакові вимоги щодо дотримання нормативів, визначених у  Примірній 

інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах 

(затверджена наказом МОН України від 23.08.2012 №947). 

Адміністрація закладу зобов’язана здійснювати документальне забезпе-

чення навчально-виховного процесу. 

Керівники гуртків зобов’язані приймати участь у документальному забез-

печенні навчально-виховного процесу. 

 

Таблиця 8 – Документальне забезпечення навчально-виховного процесу 

№ 
п/п 

Вид 
доку-
менту 

Зміст документу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про ви-
конання 

1 2 3 4 5 6 
1 Звіт Звіт (форма 1-ПЗ) січень Адміністрація  
2 Наказ Про затвердження навчальних програм, 

планів роботи, розкладу роботи гуртків, 
клубів, студій на ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

січень Адміністрація 
 

3 План Календарно-тематичне планування на ІІ 
семестр 2015-2016 н. р. по гуртках 

січень Керівники гуртків 
 

4 Розк-
лад 

Розклад занять гуртків, клубів, студій на 
ІІ семестр 2015-2016 н. р.  

січень Адміністрація 
 

5 Розк-
лад 

Про зміну розкладу роботи гуртків 
за потреби Адміністрація 

 

6 Розк-
лад 

Розклади роботи гуртків, що були змі-
нені відповідно до наказу 

за потреби Керівники гуртків 
 

7 Банк 
Банк даних вихованців зі змінами 

січень, 
за потреби 

Керівники гуртків 
 

8 Наказ Про закінчення 2015-2016 н. р. травень Адміністрація  
9 Наказ Про підготовку звітів за наслідками ро-

боти гуртків у 2015-2016 н. р. 
травень Адміністрація 

 

10 Звіт Звіт про роботу гуртка у 2015-2016 н. р. травень Керівники гуртків  
11 Наказ Про організацію роботи у літній період травень Адміністрація  
12 Наказ Про затвердження навчальних програм, 

планів роботи, розкладу роботи гуртків, 
клубів, студій на літній період 2016 р. 

травень Адміністрація 
 

13 План Календарно-тематичне планування на 
літні канікули у 2016 р. по гуртках 

травень Керівники гуртків 
 

14 Наказ Про стан роботи гуртків за підсумками 
перевірок у 2016-2017 н. р. 

червень Адміністрація 
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Продовження таблиці 8 
1 2 3 4 5 6 
15 Наказ Про підсумки навчально-виховної робо-

ти в гуртках, клубах, студіях за ІІ се-
местр 2015-2016 н. р. 

червень Адміністрація 
 

16 Наказ Про медичне обстеження працівників червень Адміністрація  
17 Медич-

на кни-

жка або 

її ксе-

рокопія 

Документи про медичне обстеження 
працівників 

серпень-
вересень 

Адміністрація, 
керівники 

гуртків  

18 Наказ Про затвердження правил внутрішнього 
трудового розпорядку для працівників 

серпень Адміністрація 
 

19 Наказ Про затвердження умов прийому вихо-
ванців  

серпень Адміністрація 
 

20 Наказ Про початок 2016-2017 н. р. серпень Адміністрація  
21 Наказ Про охорону праці та дотримання пра-

вил техніки безпеки працівниками 
вересень Адміністрація 

 

22 Наказ Про дотримання трудової дисципліни 
працівниками 

вересень Адміністрація, 
керівники гуртків 

 

23 Наказ Про розподіл  педагогічного наванта-
ження у 2016-2017 н. р. 

вересень Адміністрація 
 

24 План Робочий навчальний план на 2016-2017 
н. р. 

вересень Адміністрація 
 

25 Наказ Про затвердження навчальних програм, 
планів роботи, розкладу роботи гуртків, 
клубів, студій на І семестр 2016-2017 н. р. 

вересень Адміністрація 
 

26 Про-
грама 

Навчальна програма гуртка на 2016-
2017 н. р. 

вересень Керівники гуртків 
 

27 План Календарно-тематичне планування на 
І семестр 2016-2016 н. р. по гуртках 

вересень Керівники гуртків 
 

28 Розк-
лад 

Розклад роботи гуртка на 2016-2017 н. р. вересень Керівники гуртків 
 

29 Розк-
лад 

Про зміну розкладу роботи гуртків за потреби Адміністрація 
 

30 Розк-
лад 

Розклади роботи гуртків, що були змі-
нені відповідно до наказу 

за потреби Керівники гуртків 
 

31 Угода Угода про функціонування гуртків у 

приміщеннях загальноосвітніх 

навчальних закладів 

вересень Адміністрація 

 

32 Банк Банк даних вихованців гуртка вересень Керівники гуртків  

33 Наказ Про затвердження графіка перевірки 

роботи гуртків у 2016-2017 н. р. 

жовтень Адміністрація 
 

34 База База даних вихованців закладу жовтень Адміністрація  

35 Наказ Про підсумки навчально-виховної 

роботи в гуртках, клубах, студіях за І 

семестр 2016-2017 н. р. 

грудень Адміністрація 

 

36 План План роботи на 2017 рік грудень Адміністрація  
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3 Заходи щодо забезпечення охорони праці  

та безпеки життєдіяльності працівників і вихованців  

 

Таблиця 9 –  Заходи щодо забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності 

працівників і вихованців  

№ 

п/п 
Завдання та зміст  роботи 

Термін ви-

конання 
Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Проведення повторних інструктажів з 

техніки безпеки з працівниками закладу 

січень Адміністрація 
 

2 Проведення повторних інструктажів з 

техніки безпеки з вихованцями в гуртках 

січень Керівники 

гуртків 
 

3 Перевірка наявності журналів інструкта-

жів та відповідних записів щодо реєстрації 

інструктажів 

лютий Адміністрація 

 

4 Аналіз та доопрацювання інструкцій з 

охорони праці відповідно до гуртків  

серпень Адміністрація 
 

5 Проведення вступного і первинного 

інструктажів з працівниками закладу 

вересень Адміністрація 
 

6 Видача інструкцій з охорони праці відпо-

відно до гуртків  

 

вересень Адміністрація 

 

7 Проведення вступного і первинного ін-

структажів з вихованцями в гуртках 

вересень Керівники 

гуртків 
 

8 Проведення з вихованцями бесіди з 

безпечної організації занять відповідно до 

специфіки роботи гуртка 

вересень Керівники 

гуртків  

9 Перевірка наявності журналів інструкта-

жів та відповідних записів щодо реєстрації 

інструктажів 

жовтень Адміністрація 

 

10 Проведення бесід з безпеки 

життєдіяльності під час святкування 

Новорічних свят 

грудень Керівники 

гуртків  

11 Забезпечення дотримання санітарно-

гігієнічних норм у приміщеннях, де про-

ходять заняття 

постійно Керівники 

гуртків  

12 Проведення цільових інструктажів з 

учасниками змагань, конкурсів, походів, 

екскурсій, експедицій 

постійно Тренери, керів-

ники команд, 

відповідальні за 

збереження жит-

тя та здоров’я 

 

13 Передбачити у планах роботи на період 

весняних та осінніх канікул заходи щодо 

попередження дитячого травматизму 

постійно Керівники  

гуртків  
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4 Організація виховної роботи 

 

Відповідно до нормативних документів, які визначають вектори організа-

ції навчально-виховної роботи на 2016 рік, можна окреслити рекомендації щодо 

організації виховної роботи під час занять гуртків (таблиця 10). 

 

Таблиця 10 –  Рекомендації щодо реалізації напрямів виховної роботи  

№ 

п/п 

Напрями вихо-

вної роботи 
Рекомендації щодо реалізації 

1 2 3 

1 національно-

патріотичне 

виховання 

У навчально-виховний процес рекомендується впроваджувати форми 

і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки. 

Патріотичне виховання має спиратися на загальнопедагогічні  прин-

ципи виховання, такі, як дитино центризм,  культуровідповідність, 

гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Серед 

специфічних принципів патріотичного виховання: принцип націона-

льної спрямованості, самоактивності й саморегуляції, полікультурно-

сті, самовідповідності, історичної та соціальної пам’яті, міжпоколін-

ної наступності. Під час організації  цієї роботи взяти за основу поло-

ження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та мо-

лоді від 30.03.2015 року. 

2 розумове  

виховання 

Доповнення навчального матеріалу гуртків цікавою інформацією, 

розширення кругозору та ерудиції вихованців. Організація екскурсій 

у заклади відповідно до напрямку діяльності гуртка. 

3 морально-

етичне 

виховання 

Формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і 

звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів мо-

ралі, що передаються через власний приклад керівника гуртка. Ви-

ховання свідомої дисципліни, обов'язку і відповідальності.  

4 екологічне 

виховання 

Нагромадження екологічних знань, виховання любові до природи, 

бажання берегти і примножувати її, формування вмінь і навичок 

діяльності в природі. 

5 фізичне 

виховання 

Виховання бажання піклуватися про своє здоров'я, постійно займа-

тися фізичною культурою, виконання фізкульт хвилинок, підготовка 

до фізичної праці, виховання працездатності. 

6 трудове 

виховання 

Застосування суспільної спрямованості праці вихованців через ви-

конання продукту праці для когось, а не для себе, ініціатива і твор-

чість дітей в організації праці, колективний характер праці, різнома-

нітність видів праці, дотримання правил техніки безпеки. 

7 робота  

з батьками 

Організація батьківських зборів, участь керівників гуртків у загально-

шкільних батьківських зборах. Співпраця з батьками, залучення їх до 

діяльності гуртків, особливо у зимовий період. Організація спільних 

занять для дітей та батьків.  

8 індивідуальна 

робота з дітьми 

Диференціювати роботу з дітьми відповідно до їх можливостей та ба-

жань. Адаптувати заняття до настрою, сезону. Окрему увагу приділити 

роботі з обдарованими дітьми. Визначати різний рівень складності що-

до виконання певних завдань 

 



27 

 

5 Управління навчально-виховним процесом 

 

Управління навчально-виховним процесом у закладі відбувається через 

роботу Педагогічної ради та Наради при директорі, відповідальність за органі-

зацію яких покладається на адміністрацію закладу. Чергові засідання Педагогі-

чної ради відбуваються чотири рази на рік. Чергові засідання Наради при дире-

кторів відбуваються раз на місяць, окрім липня. Адміністрація має право орга-

нізовувати та проводити позачергові засідання за потреби. Тематика засідань на 

2016 рік представлена у таблицях 11-12. 

 

Таблиця 11 –  Тематика засідань Педагогічної ради  

№ 

п/п 

Обов’язкові питання,  

що виносяться на розгляд 

Дата 

прове-

дення 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 2 3 5 

1 1. Аналіз діяльності педколективу закладу щодо удосконалення 

навчально-виховного процесу. 

2. Організація кампанії оздоровлення у 2016 році. 

3. Стан ведення журналів планування та обліку гурткової роботи. 

березень  

2 1. Аналіз діяльності ЦДЮТ у 2015-2016 н. р. 

2. Обговорення попереднього розподілу педагогічного наван-

таження працівників ЦДЮТ. 

3. Обговорення виготовлення журналів гурткової роботи відпо-

відно до потреб ЦДЮТ на 2016-2017 н. р. 

червень 

 

 

3 

 

1. Обговорення завдань на 2016-2017 н. р.  

2. Обговорення реорганізації структурних підрозділів закладу.  

3.Обговорення та затвердження робочого навчального плану 

ЦДЮТ на 2016-2017  н. р.  

4. Обговорення та затвердження розподілу педагогічного нава-

нтаження працівників ЦДЮТ на 2016-2017 н. р. 

5. Обговорення та затвердження адаптованих навчальних про-

грам гурткової роботи.  

6. Основні вимоги щодо ведення документації керівника гуртка. 

вересень  

4 1. Аналіз участі вихованців, педагогічних працівників ЦДЮТ у 

заходах різних рівнів за 2016 рік. 

2. Обговорення переліку працівників, що за підсумками року 

заслуговують на заохочення. 

3.Обговорення та затвердження плану роботи ЦДЮТ на 2017 р.  

4. Супровід обдарованих вихованців під час навчально-

виховного процесу. 

5. Стан ведення журналів планування та обліку гурткової роботи. 

грудень  
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Таблиця 12 –  Тематика засідань Нарад при директорі  

№ 

п/п 

Обов’язкові питання, 

що виносяться на розгляд 

Дата 

прове-

дення 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 2 3 5 

1 1. Про роботу ЦДЮТ за І семестр 2015-2016 н. р.  

2. Планування роботи ЦДЮТ на ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

січень  

2 1. Про самоосвітню діяльність педагогічних працівників ЦДЮТ.  

2. Про підготовку до обласного огляду-конкурсу художньої само-

діяльності. 

лютий  

3 1.Про роботу педагогічного колективу з охорони праці та техніки 

безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних норм під час роботи 

гуртків, організації походів, екскурсій, експедицій. 

2. Планування заходів щодо підготовки до організації відпочинку 

та оздоровлення учнів району у 2016 р. 

3. Про досвід роботи працівників, що атестуються у поточному 

році 

березень  

4 1. Про поточний стан упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у практику роботи педагогів ЦДЮТ. 

2. Про роботу сайту ЦДЮТ. 

квітень  

5 1. Про динаміку участі вихованців ЦДЮТ в заходах різного рівня. 

2. Про результати виїздів на перевірки. 

3. Презентація досвіду роботи кращих педпрацівників закладу.  

травень  

6 1. Про підсумки роботи ЦДЮТ за ІІ семестр 2015-2016  н. р. 

2. Про підсумки перевірки журналів гурткової роботи. 

3. Про підсумки роботи оздоровчої кампанії у 2016 році. 

червень  

7 1. Про випуск друкованої продукції у 2016 р. 

2. Про підготовку навчальних майстерень, кабінетів до нового на-

вчального року. 

3. Про виконання нормативної бази закладу, ведення документації 

у 2016-2017 н. р. 

серпень  

8 1. Про забезпечення організованого початку навчального року.  

2. Про курсову підготовку та атестацію педпрацівників. 

вересень  

9 1.Про комплектування гуртків, результати набору, аналіз контин-

генту гуртківців та його складу. 

2. Про підготовку вихованців до участі у заходах різного рівня. 

жовтень  

10 1.Про рівень забезпечення гуртків матеріалами, наочністю, 

обладнанням, приладдям тощо. 

2. Про методичні рекомендації щодо підготовки навчальних посіб-

ників, програм, методичних розробок за напрямами позашкільної 

освіти. 

листопад  

11 1. Про підсумки перевірки журналів гурткової роботи.  

2. Про висвітлення роботи закладу у засобах масової інформації. 

грудень  
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Розділ ІІ Науково-методична робота 

 

Науково-методична робота – це система цілеспрямованого професійного 

зростання  педагогічних працівників, орієнтована на  постійне примноження 

теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня 

професійної компетентності керівників гуртків. 

Основними завданнями науково-методичної роботи в закладі залишається 

вивчення навчально-виховного процесу та підготовка інструктивно-методичних 

матеріалів, надання методичної допомоги керівникам гуртків, підвищення про-

фесійного рівня та педагогічної майстерності педпрацівників, організація участі 

педагогічних працівників у науково-методичних заходах різного рівня. 

Для реалізації завдань передбачено виконання науково-методичного за-

безпечення, що передбачає моніторинг, аналіз, узагальнення та систематизацію 

даних, пов’язаних із навчально-виховним процесом (Таблиця 13).  

 

Таблиця 13 –  Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

№ 
п/п 

Зміст  роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про вико-

нання 
 

1 2 3 4 5  
1  Звіт про роботу ЦДЮТ за І семестр 2015-2016 н. р. січень Адміністрація   

2 Оновлення даних у таблиці результативності участі 
гуртківці в заходах різних рівнів за І семестр 2015-
2016 н. р. 

січень Адміністрація 
 

3 Творчі звіти керівників гуртків, що атестуються у 
2015-2016 н. р. 

березень Керівники 
гуртків 

 

4 Звіт про підсумки самоосвітньої діяльності керівни-
ків гуртків за 2015-2016 н. р. 

червень Адміністрація 
 

 

5 
 

Підсумки  методичної роботи закладу за 2015-2016 
н. р. та перспективи  розвитку на 2016-2017 н. р. 

червень Адміністрація 
 

 

6 Звіт про роботу ЦДЮТ за ІІ семестр 2015-2016 н. р. червень Адміністрація  

7 Оновлення даних у таблиці результативності участі 
гуртківці в заходах різних рівнів за ІІ семестр 2015-
2016 н. р. 

червень Адміністрація 
 

8 Поповнення банку даних методичної, навчальної і  

нормативно-правової  документації 

протягом 

року 

Адміністрація 
 

 
 

9 Продовження роботи з упорядкування наочних  

посібників, дидактичних  матеріалів та зразків мо-

делей з різних напрямів позашкільної освіти 

протягом 

року 

Адміністрація 
  

10  Аналіз висвітлення діяльності  закладу у засобах 

масової інформації  

протягом 

року 

Адміністрація 
 

11  Оновлення даних на сайті ЦДЮТ  постійно Адміністрація  
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1 Наукова робота 

 

Наукова робота передбачає організацію та проведення, а також участь у 

семінарах, семінарах-практикумах, круглих столах, майстер-класах, конферен-

ціях та інших масових заходах, пов’язаних з передачею та обміном досвідом. 

На 2016 рік заплановано участь у заходах, що представлені у таблиці 14.  

 

Таблиця 14 –  Обласні заходи, в яких планує прийняти участь ЦДЮТ 

№ 

п/п 
Вид заходу 

Дата 

проведення 
Організатор 

1 2 3 4 

1 Обласні вебінари  протягом року  

відповідно до планів 

ХОЦНТТУМ, ХОЕНЦУМ,  

ХОЦТКУМ, ХОІППО 

2 Обласні семінари-практикуми для 

директорів ПНЗ  

протягом року  

відповідно до планів 

ХОЦНТТУМ, ХОЕНЦУМ,  

ХОЦТКУМ, ХОІППО 

3 Профільні семінари-практикуми 

для керівників гуртків   

протягом року  

відповідно до планів 

ХОЦНТТУМ, ХОЕНЦУМ,  

ХОЦТКУМ, ХОІППО 

 

Також до наукової роботи відноситься видавнича діяльність закладу, на-

писання наукових статей, заміток у періодичні видання. На 2016 рік запланова-

но виконання робіт, представлених у таблиці 15. 

 

Таблиця 15 – Видавнича та публікаційна діяльність ЦДЮТ 

 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Комплексна програма з декоративно-

прикладного мистецтва «Жива майстерня» 

квітень Буланова О.О. 
 

2 Методичні рекомендації «На допомогу 

керівнику гуртка» 

серпень Буланова О.О. 
 

3 Статті та замітки у періодичні видання протягом 

року 

керівники гуртків 
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2 Методична робота 

 

Методична робота закладу побудована за такою структурою: адмініст-

рація закладу забезпечує загальне керівництво методичною; для досвідчених 

керівників гуртків передбачено роботу методоб’єднань, проведення відкритих 

занять; для молодих керівників гуртків – робота школи молодого керівника гу-

ртка (Таблиця 16). 

 

Таблиця 16 –  Структура методичної роботи закладу 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

Методична робота на рівні адміністрації 

1 Інструктивно-методичні консультації з керівни-
ками гуртків  

щомісяця Адміністрація  

2 Обмін досвідом з іншими закладами та організа-

ціями у системі позашкільної освіти 

протягом 

року 

Адміністрація  

3 Виїзди на заняття гуртків з метою надання ме-

тодичної і практичної допомоги керівникам гур-

тків 

протягом 

року         

Адміністрація 

 

4 Консультативна допомога та рекомендації щодо 

самоосвітньої діяльності керівників гуртків 

протягом  

року 

Адміністрація 
 

5 Надання методичної допомоги керівникам гурт-

ків у підготовці та проведенні  відкритих занять, 

масових заходів, застосуванні нетрадиційних 

форм та методів, інноваційних технологій у ро-

боті з дітьми, оформленні методичних розробок 

занять, методичних рекомендацій 

протягом 

року 

Адміністрація 

 

Методоб’єднання 

6 Методоб’єднання керівників гуртків художньо-

естетичного відділу 

лютий Адміністрація  

7 Методоб’єднання керівників гуртків науково-

технічного відділу 

квітень Адміністрація  

8 Методоб’єднання керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого відділу 

жовтень Адміністрація  

9 Методоб’єднання керівників гуртків комплекс-

ного відділу 

грудень Адміністрація  

Школа молодого керівника гуртка 

10 Майстерність педагогічної взаємодії керівника 

гуртка 

березень Адміністрація  

11 Особливості гурткової роботи та ведення ділової 

документації керівника гуртка 

вересень Адміністрація  

12 Особливості залучення дітей до роботи у гуртку листопад Адміністрація  
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Продовження таблиці 16 
1 2 3 4 5 

Методична робота на рівні керівників гуртків 

13 Професійно-педагогічна діяльність  протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

14 Самоосвітня діяльність (детальніше далі за текс-

том) 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

15 Розробка програм та навчально-методичних по-

сібників 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 
 

16 Проведення відкритих занять протягом 

року 

Керівники 

гуртків 
 

Методична робота на рівні вихованців гуртків  

17 Пошук і виявлення обдарованих дітей 
постійно 

Керівники 

гуртків 
 

18 Сприяння реалізації дитячої обдарованості в 

системі позашкільної освіти 

постійно Керівники 

гуртків 
 

 

Самоосвітня діяльність керівників гуртків відповідно до профілю їх дія-

льності скерована на вирішення таких питань: 

1 Вдосконалення професійної майстерності керівників гуртків в умовах 

особистісно-орієнтованої освіти. 

2 Впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних тех-

нологій для оптимізації навчального процесу в гуртку. 

3 Підвищення мистецької культури керівників гуртків, естетики та ін-

ших аспектів художнього напрямку діяльності.  

4 Інтегрування в навчальний процес виховного аспекту, що сприятиме 

популяризації здорового способу життя, виховання почуття патріотизму, гордо-

сті за свою націю, любов до власної історії, мистецтва, загалом культури і зага-

льне етичне виховання для функціонування в соціумі як його одиниці. 

5 Шляхи охоплення дітей туристсько-краєзнавчою роботою. 

6 Організація та проведення ступеневих та категорійних походів з кері-

вниками гуртків та вихованцями. 

7 Удосконалення методики проведення занять в гуртках еколого-

натуралістичного напряму в умовах сучасної екологічної та кліматичної ситуації.  

8 Позашкільна освіта як один із шляхів розвитку інтелектуальних здіб-

ностей школяра. 
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3 Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників 

 

Таблиця 17 –  Складові компоненти підвищення професійної майстерності педаго-

гічних працівників 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 2 3 4 5 

1 Участь педагогічних працівників закла-

ду у конкурсах майстерності педагогіч-

них працівників позашкільних навчаль-

них закладів 

постійно Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

2 Проходження педагогічними працівни-

ками курсів підвищення кваліфікації 

при обласному інституті післядиплом-

ної педагогічної освіти 

за графіком 

ХОІППО 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

3 Участь педагогічних працівників закла-

ду у обласних семінарах-практикумах, 

нарадах та ін. 

за планами 

ХОЦНТТУМ,  

ХОЕНЦУМ,  

ХОЦТКУМ 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

4 Ознайомлення керівників гуртків з ма-

теріалами передового педагогічного 

досвіду, що друкуються у педагогічних 

та методичних виданнях 

постійно Адміністрація, 

керівники гуртків 

 

5 Атестація педагогічних працівників Жовтень-

Березень 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

6 Участь у засіданнях методоб’єднань 

ЦДЮТ 

 

лютий 

квітень 

жовтень 

грудень 

Керівники гуртків 

 

7 Участь у засіданнях шкіл молодого 

керівника гуртка  

березень 

вересень 

листопад 

Керівники гуртків 

 

8 Взаємовідвідування занять, виховних 

заходів керівниками гуртків 

постійно Керівники гуртків 
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4 Атестація педагогічних працівників 

 

Таблиця 18 –  Схема послідовності виконання атестації педагогічних працівників 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про ви-

конання 

1 2 3 4 5 

1 Підготовка характеристик діяльності педаго-

гічних працівників, які атестуються 

до 1 березня члени АК  

2 Вивчення результатів педагогічної діяльності 

осіб, які атестуються, шляхом відвідування 

занять, обласних заходів, ознайомлення з да-

ними про участь педагогічного працівника в 

методичній роботі та інших заходах, 

пов’язаних з організацією навчально- вихов-

ного процесу 

до 15 березня атестаційна  

комісія 

 

3 Оновлення матеріалів атестації педагогічних 

працівників у закладі 

до 20 березня працівники, 

що підлягають 

атестації 

 

4 Проведення засідання атестаційної комісії з 

порядком денним:  

1 Затвердження матеріалів атестації.  

2 Порушення клопотання про встановлення 

вищих категорій, присвоєння педагогіч-

них звань та нагород педагогічним пра-

цівникам. 

до 1 квітня голова АК 

 

 

5 Повідомлення рішення атестаційної комісії 

педагогічним працівникам  

в день засі-

дання АК 

секретар АК  

6 Оформлення протоколу засідання АК, запис 

рішення АК до атестаційних листів 

не пізніше 3-х 

днів після 

засідання АК 

секретар АК  

7 Видача атестаційних листів педагогічним 

працівникам на руки 

8 Підготовка проекту наказу про присвоєння 

тарифних розрядів 

протягом 5-ти 

днів після 

засідання АК 

голова АК 

 

 

9 Доведення наказ про присвоєння тарифних 

розрядів до відома  педагогічних працівників. 

не пізніше 

трьох днів 

після видачі 

наказу 

секретар АК  

10  Подання наказу про присвоєння тарифних 

розрядів до бухгалтерії для нарахування заро-

бітної плати (з дня прийняття відповідного 

рішення АК) 

11 Подача атестаційних матеріалів (атестаційний 

лист у трьох примірниках, витяг з протоколу 

засідання АК, копія посвідчення про підви-

щення кваліфікації) до атестаційної комісії ІІІ 

рівня на присвоєння вищих категорій, прис-

воєння педагогічних звань та нагород 

До 10 квітня секретар АК  

12 Підготовка наказу про підсумки атестації 

педпрацівників 

Не пізніше 3-

х днів після 

видачі наказу 

голова АК 
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Продовження таблиці 18 
1 2 3 4 5 

13 Перевірка термінів проходження педагогіч-

ними працівниками курсів підвищення квалі-

фікації 

до 10 вересня Адміністрація  

14 Коригування перспективного плану атестації 

педагогічних працівників 

до 20 вересня Адміністрація  

15 Створення атестаційної комісії, видача наказу 

про її призначення 

до 20 вересня Адміністрація  

16 Оформлення списків педагогічних працівни-

ків, які підлягають черговій атестації, видача 

наказу про проведення атестації в закладі 

до 10 жовтня атестаційна  

комісія 

 

17 Прийняття заяв про позачергову атестацію до 10 жовтня атестаційна  

комісія 

 

18 1. Підготовка подання (за потребою) про 

проведення позачергової атестації у зв’язку із 

зниженням рівня професійної діяльності 

педагогічного працівника. 

до 10 жовтня голова АК 

 
 

19 Проведення засідання атестаційної комісії з 

порядком денним: 

1 Затвердження списків педагогічних 

працівників, які атестуються. 

2 Прийняття рішень щодо перенесення 

строку чергової атестації. 

3 Розробка плану роботи атестаційної 

комісії. 

4 Розробка графіка проведення атестації 

педагогічних працівників з врахуванням 

диференційованого підходу до 

кваліфікаційних вимог. 

до 20 жовтня голова АК 

 

 

20 Планування вивчення педагогічної діяльності 

педагогічних працівників, які атестуються 

До 

25 жовтня 

атестаційна  

комісія 

 

21 Укладання графіку проведення відкритих 

занять гуртків 

листопад атестаційна  

комісія 

 

22 Планування виступів педагогічних праців-

ників, які атестуються, з творчими звітами  

листопад атестаційна  

комісія 
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Розділ ІІІ Організаційно-масова робота  

  

Організаційно-масова робота ЦДЮТ підрозділяється на такі групи: ма-

сові районні заходи, у організації яких приймає участь ЦДЮТ (таблиця 19); а 

також масові заходи, конкурси та ін., що розподілені по відділам закладу (таб-

лиці 20-23).  

Перед ЦДЮТ в процесі організації та участі у вказаних заходах став-

ляться такі вимоги як: якісна підготовка, організація і проведення районних ма-

сових заходів: конкурсів, змагань; активна участь у обласних, Всеукраїнських 

масових заходах; активізація роботи з пропаганди різних напрямків позашкіль-

ної освіти. 

 

1 Масові районні заходи  

 

Таблиця 19 –  Масові районні заходи 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін виконання 

та місце  

проведення 

Відповіда-

льні за  

Відмітка 

про ви-

конання 

1 2 3 4 5 

1 Зональний етап обласного огляду-

конкурсу колективів художньої самодія-

льності НВЗ області 

згідно плану ВОМС 

РБК 

участь у від-

борі на ра-

йонний етап 

 

2 Районний етап огляду-конкурсу колек-

тивів художньої самодіяльності НВЗ  

області 

згідно плану ВОМС 

РБК 

участь у ор-

ганізації  

3 Обласний огляд-конкурс колективів 

художньої самодіяльності навчально-

виховних закладів області 

згідно плану  

ХОЦНТТУМ; РБК 

участь у ор-

ганізації  

4 Районні змагання-гра «Сокіл. Джура» 

серед учнів ЗНЗ І-ІІІ ст. 

лютий; Стуфчинець-

ка ЗОШ І-ІІІ ст. 

організація 
 

5 Районний конкурс читців, присвячений 

Шевченківським дням «Живи, Кобзаре, 

в пам’яті народній» 

згідно плану ВОМС 

березень; РБК 

участь у ор-

ганізації  

6 Районний етап обласного свята-

конкурсу писанкарства «Подільська пи-

санка»  

згідно плану ВОМС 

березень; ВОМС 

участь у ор-

ганізації  

7 Районний фестиваль-конкурс «Молодь 

обирає здоров’я» 

згідно плану ВОМС 

квітень; РБК 

участь у 

організації 

 

8 
7 Чемпіонат району з техніки пішохід-

ного туризму 

квітень; Стуфчине-

цький лісовий ма-

сив 

організація  
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Продовження таблиці 19 
1 2 3 4 5 

9 Відкритий творчий звіт роботи ЦДЮТ 

за навчальний рік 

травень; РБК організація 
 

10 Відкриття наметового туристсько-

краєзнавчого табору «Патріот» 

червень; Стуфчине-

цька ЗОШ І-ІІІ ст. 

організація 
 

11 Відкриття літньої школи старшокласни-

ків «Ерудит» 

червень; Давидкове-

цька ЗОШ І-ІІІ ст. 

участь у ор-

ганізації 
 

12 Відкриття районного оздоровчого табо-

ру «Надія»  

01.06.2016; районний 

табір «Надія»,  

с. Доброгорща 

участь у ор-

ганізації  

13 Районний етап обласного конкурсу фо-

тоаматорів «Моя Україно» (заочний) 

згідно плану ВОМС 

вересень; ВОМС 

участь у ор-

ганізації 
 

14 Районні змагання з техніки пішохідного 

туризму серед працівників галузі освіти 

 «Вересень 2016» 

вересень; Стуфчине-

цький лісовий масив 

організація 

 

15 Свято до дня працівника освіти згідно плану ВОМС 

жовтень; РБК 

участь у ор-

ганізації 
 

16 Фестиваль-конкурс української патріо-

тичної пісні «Україно, любий край!»  

згідно плану ВОМС 

листопад; РБК 

участь у ор-

ганізації 

 

 

17 Районний фестиваль танцю колективів 

загальноосвітніх та позашкільних навчаль-

них закладів «Ритми часу» 

згідно плану ВОМС 

листопад; РБК 

участь у ор-

ганізації  

18 Благодійний ранок для дітей інвалідів 

«Святий Миколай» 

згідно плану ВОМС 

грудень 

участь у ор-

ганізації 
 

 

 

2 Організаційно-масова робота Художньо-естетичного відділу 

 

До організаційно-масової роботи Художньо-естетичного відділу відно-

сяться масові заходи, конкурси та ін. художньо-естетичного напрямку позашкі-

льної освіти. 

Діяльність Художньо-естетичного відділу спрямована на розвиток твор-

чих здібностей, формування особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, 

розвиток естетичної свідомості, здатності до самореалізації та самовдоскона-

лення.  

У 2016 році робиться акцент на важливості співпраці творчих колективів 

з мистецькими установами, театрами, філармоніями, музеями щодо популяри-

зації мистецтва, культури, національних звичаїв і обрядів, відродження фольк-

лорної спадщини, виховання дітей та молоді на культурно-історичних традиці-

ях українського народу.   
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Таблиця 20 –  Організаційно-масова робота Художньо-естетичного відділу 

№ 

п/п 
Зміст  заходу 

Очний/ 

заоч-

ний  

Відповідальні 

Орієнт. тер-

міни та місце 

проведення  

Відмітка 

про ви-

конання 

1 2 3  4 5 

1 Участь у обласній фольклорній 

експедиції дитячих народних 

пісень, ігор, танців та розваг «З 

народного напившись джерела» 

заоч-

ний 

Сеник Л.Р. січень 

ХОЦНТТУМ 

 

2 Участь у обласному святі-

конкурсі писанкарства «Поділь-

ська писанка» 

очний Буяр О.П. березень 

ХОЦНТТУМ 

 

3 Участь у обласному конкурсі 

декоративно-ужиткового та об-

разотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край» 

заоч-

ний 

Колинчук Т.А. 

Малієнко В.О. 

Данилюк Ж.М. 

Храпач Г.С. 

Дика О.Б. 

Буяр О.П. 

Синіцька Л.В. 

Цилібіна Т.В. 

Поліщук І.В. 

березень-

квітень 

ХОЦНТТУМ 

 

 

4 Участь у обласному конкурсі 

фотоаматорів «Моя Україно» 

заоч-

ний 

Бобель В.О. вересень 

ХОЦНТТУМ 

 

5 Участь у обласному конкурсі 

юних фотолюбителів «Ми – 

діти України» 

очний Бобель В.О.  

ХОЦНТТУМ 

 

6 Участь у обласному фестивалі 

народного танцю колективів 

загальноосвітніх та позашкіль-

них навчальних закладів «Ви-

хиляс» 

очний Гуменна О.А. 

Барткова Н.В. 

грудень 

ХОЦНТТУМ 

 

7 Участь у обласному фестивалі 

«Чарівний світ ляльок» лялько-

вих театрів 

очний Чабан Ю.А.  

ХОЦНТТУМ 

 

8 Участь у обласному фестивалі 

оркестрів 

очний Замойський 

Р.Л. 

Бойчук О.В. 

 

ХОЦНТТУМ 

 

9 Участь у обласному фестивалі 

української патріотичної пісні 

«Україно, любий край!» 

очний Івасюк О.З. 

Гаркуша В.В. 

Маговкін В.П. 

Гула О.В. 

 

ХОЦНТТУМ 

 

 

 

3 Організаційно-масова робота Науково-технічного відділу 

 

До організаційно-масової роботи Науково-технічного відділу відносять-

ся масові заходи, конкурси та ін. науково-технічного напрямку позашкільної 

освіти. 
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У 2016 році робиться акцент на спрямовування на розвиток інтересу ді-

тей та молоді до науково-технічної творчості, розширення наукового світогля-

ду; створення умов для набуття вихованцями техніко-технологічних умінь і на-

вичок; активізацію раціоналізаторсько-винахідницької, конструкторської та 

пошукової діяльності. 

 

Таблиця 21 – Організаційно-масова робота Науково-технічного відділу 

№ 
п/п 

Зміст  заходу 
Очний/ 
заоч-
ний  

Відповіда-
льні 

Орієнт. тер-
міни та місце 
проведення  

Відмітка 
про ви-
конання 

1 2 3 4 5 6 

1 Участь у обласній виставці-

конкурсі науково-технічної твор-

чості  «Наш пошук і творчість то-

бі, Україно!» 

заоч-

ний 

Стаднік Я.Л. Лютий 

ХОЦНТТУМ 

 

2 Участь у обласних змаганнях уч-

нів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделю-

вання 

очний Стаднік Я.Л. Березень 

ХОЦНТТУМ 

 

3 Участь у обласній виставці-

конкурс робіт  учнів молодшого 

шкільного віку з початкового тех-

нічного моделювання 

заоч-

ний 

Стаднік Я.Л. Квітень 

ХОЦНТТУМ 

 

4 Участь у обласному конкурсі «Ко-

смос. Людина. Духовність» 

заоч-

ний 

Буланова 
О.О. 

Квітень 

ХОЦНТТУМ 

 

5 Участь у обласних відкритих зма-

ганнях з повітряних  зміїв 

очний Кшевінсь-
кий О.Л. 

Квітень 

ХОЦНТТУМ 

 

6 Участь у обласних відкритих зма-

ганнях з авіамодельного спорту 

(кордові моделі) 

очний Гуменний 
В.В. 

Травень 

ХОЦНТТУМ 

 

7 Участь у обласному конкурсі з 

історико-технічного стендового 

моделювання 

заоч-

ний 

Стаднік Я.Л. Листопад 

ХОЦНТТУМ 

 

8 Участь у обласному відкритому 

конкурсі з інформаційних техноло-

гій 

заочно-

очний 

Бліндар І.В. Листопад 

ХОЦНТТУМ 

 

9 Участь у обласному  конкурсі-

захисті науково-дослідницьких, 

винахідницьких  та раціоналіза-

торських розробок 

очний Жук А.В. Грудень 

ХОЦНТТУМ 

 

10 Участь у обласному конкурсі уч-

нівської молоді з WEB-дизайну 

заоч-

ний 

Бліндар І.В.  

ХОЦНТТУМ 

 

11 Участь у обласному конкурсі 

комп’ютерної графіки та анімації 

заоч-

ний 

Бліндар І.В.  

ХОЦНТТУМ 
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4 Організаційно-масова робота Туристсько-краєзнавчого відділу 

 

До організаційно-масової роботи Туристсько-краєзнавчого відділу від-

носяться масові заходи, конкурси та ін. туристсько-краєзнавчого та військово-

патріотичного напрямку позашкільної освіти. 

У 2016 році робиться акцент на вивчення історії рідного краю та довкіл-

ля, формування у дітей та молоді почуття патріотизму, оволодіння практични-

ми уміннями й навичками з туризму і краєзнавства, пропаганду здорового спо-

собу життя та змістовного дозвілля. 

 

Таблиця 22 – Організаційно-масова робота Туристсько-краєзнавчого відділу 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Орієнтовний  

термін виконання,  

місце проведення/ 

маршрут 

Відповідальні 

Відмі-

тка про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1  Змагання з ТПТ у закритому 

приміщенні серед вихованців 

гуртків ТКВ 

лютий, 

Стуфчинецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Мельник І.В. 

Федчишен Д.В.  

2  Туристсько-краєзнавча екскур-

сія до військової споруди XVIII 

ст. «Тараканівський форт» та 

краєзнавчого музею у м. Дубно,  

м. Кременець 

лютий, 

Рівненська обл. 

Дубнівський р-н, 

Тернопільська обл., 

Кременецький р-н 

Мельник І.В. 

 

3  Першість із спортивного орієн-

тування серед вихованців ТКВ 

березень 

м. Хмельницький, 

мікрор-н Озерна 

Мельник І.В. 

Левчик С.М.  

4  Виїзні навчально-тренувальні 

збори з вихованцями та керів-

никами гуртків ТКВ з прохо-

дженням походу ІІ ст. ск. по 

Подільських Товтрах 

березень 
Кам’янець-Поільський 

р-н, с. Вихватенці – 

Совий яр – с. Колодії-

вка - Бакотський залив 

Мельник І.В. 

Гула В.М. 

Степанишина 

О.С., Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 

 

5 Похід ІV к.с. по горах Румунсь-

ких Карпат з керівниками гурт-

ків ТКВ 

травень 

Румунія. Татри. 

м. Сіная – м.Бран – 

хр. Петро Коайолуй 

– хр. Фагараш 

Мельник І.В. 

 

6 Виїзні навчально-тренувальні 

збори серед керівників гуртків 

та вихованців ТКВ  

травень 

с. Черче 

Чемеровецького р-ну 

Мельник І.В. 

Гула В.М. 

Степанишина О.С. 

Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 

 

7 Участь в 54-му Чемпіонаті об-
ласті з техніки пішохідного ту-
ризму серед учнівської молоді 

травень 

Черченська галявина, 

Чемеровецький р-н 

Мельник І.В. 

Гула В.М. 

Кучер О.В. 
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Продовження таблиці 22 
1 2 3 4 5 

8 Участь в Очному Чемпіонаті 
України з техніки пішохідного 
туризму 

травень 
Карпати 

Мельник І.В. 
Гула В.М. 
Кучер О.В. 

 

9 Туристсько-спортивний похід ІІ 
к. с. з вихованцями та керівни-
ками гуртків ТКВ по горах 

червень 
Івано-Франківська – 
Закарпатська обл., 
Північні Карпати, 

Горгани 

Мельник І.В. 
Гула В.М. 

Степанишина О.С. 
Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 

 

10 Участь в обласному етапі все-
української гри «Сокіл. Джура» 

червень 
Хмельницька обл. 

Мельник І.В. 
Баранюк В.П.  

11 Туристсько-спортивний похід ІІ 
к.с. з вихованцями та керівни-
ками гуртків ТКВ з метою учас-
ті у Всеукраїнському конкурсі 
«На кращий звіт про туристсь-
ко-спортивну подорож серед 
учнівської молоді» 

липень 
Румунія. Татри. 

м.Бран – хр. Петро 
Крайолуй – 
хр. Фагараш 

Мельник І.В. 
Гула В.М. 
Кучер О.В. 

  

12 Дводенний похід берегами Дні-
стра з вихованцями та керівни-
ками гуртків ТКВ 

серпень 
Подільські Товтри 

Мельник І.В. 
Гула В.М. 

Степанишина О.С. 
Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 

 

13 Виїзні навчально-тренувальні 
збори з вихованцями та керівни-
ками гуртків ТКВ із постанов-
кою та проходженням «Команд-
ної смуги перешкод» та дистанції 
зі спортивного орієнтування  

серпень 
Пархомовецький 

лісовий масив 

Мельник І.В. 
Кучер. О.В. 

Федчишен Д.В. 
Левчик С.М.  

14 Відкрита першість із спортивно-
го орієнтування серед вихованців 
ТКВ 

вересень 
Стуфчинецький лі-

совий масив 

Мельник І.В 
Левчик С.М.  

15 Змагання з техніки пішохідного 
туризму серед вихованців ТКВ 

вересень 
Стуфчинецький лі-

совий масив 

Мельник І.В 
Федчишен Д.В.  

16 Виїзні навчально-тренувальні 
збори з метою участі у чемпіо-
наті області серед працівників 
галузі освіти 

жовтень 
Хмельницька обл. 

Мельник І.В 
 

 

17 Туристсько-спортивний похід І 
к. с. з вихованцями та керівника-
ми гуртків ТКВ  з метою участі у 
Всеукраїнському конкурсі «На 
кращий звіт про туристсько-
спортивну подорож серед учнів-
ської молоді»  

жовтень 
Закарпатська обл. 

Карпати 

Мельник І.В. 
Гула В.М. 

Степанишена О.С. 
Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 
 

18 Участь у обласному етапі Всеук-
раїнської туристсько-краєзнавчої 
експедиції «Мій рідний край» 

листопад 
ХОЦТКУМ 

Мельник І.В. 
  

19 Експедиція до печери Оптиміс-

тична з вихованцями та керів-

никами гуртків ТКВ  

 

листопад 
Тернопільська обл. 

С. Королівка 

Мельник І.В. 
Гула В.М. 

Степанишина О.С. 
Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 
Федчишен Д.В. 
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Продовження таблиці 22 
1 2 3 4 5 

20 Туристсько-краєзнавча екскур-

сія до печери-музею Трипільсь-

кої культури Вертеба 

листопад 

Тернопільська обл. 

Борщівський район 

 

Мельник І.В. 

Гула В.М. 

Степанишина О.С. 

Кучер О.В. 

Пушкар Т.В. 

Федчишен Д.В. 

 

21 Змагання з техніки пішохідного 

туризму у закритому примі-

щенні серед вихованців гуртків 

ТКВ. Дистанція ІІ класу 

«Зв’язки» 

грудень 

Стуфчинецька ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

Мельник І.В. 

Федчишен Д.В. 

 

22 Виїзні навчально-тренувальні 

збори із зимовим сходженням 

на  вершини Українських Кар-

пат серед керівників гуртків 

ТКВ 

грудень 

Закарпатська обл. 

Карпати. Горгани. 

Мельник І.В. 

 

 

23 Участь у обласному етапі Все-

українського конкурсу «На 

кращий звіт про туристсько-

спортивну подорож серед уч-

нівської молоді»  

грудень 

ХОЦТКУМ 

Мельник І.В. 

 

 

  

 

 

5 Організаційно-масова робота Комплексного відділу 

 

До організаційно-масової роботи Науково-технічного відділу відносять-

ся масові заходи, конкурси та ін. фізкультурно-спортивного, еколого-

натуралістичного, бібліотечно-бібліографічного, гуманітарного, соціально-

реабілітаційного, оздоровчого, дослідницько-експериментального напрямків 

позашкільної освіти. 

У 2016 році у дослідницько-експериментальному напрямку робиться ак-

цент на реалізацію головного завдання – пошуку, підтримки та розвитку обда-

рованих, здібних до наукової діяльності дітей та молоді. Щодо інших напрямків 

– для еколого-натуралістичного напрямку провідним завданням залишається 

забезпечення оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про на-

вколишнє середовище, формування екологічної культури особистості; для біб-

ліотечно-бібліографічного напрямку – спрямування діяльності на поглиблення 

пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх інформацій-
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ної культури; для гуманітарного напрямку – оволодіння знаннями з основ наук 

соціально-гуманітарного циклу; для соціально-реабілітаційного напрямку – за-

безпечення соціального становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, 

потреб у самореалізації вихованців; для оздоровчого напрямку - оволодіння ви-

хованцями знаннями про здоровий спосіб життя.  

 

Таблиця 23 – Організаційно-масова робота Комплексного відділу 

№ 
п/п 

Зміст  заходу 
Очний/ 
заоч-
ний  

Відповіда-
льні 

Орієнт. тер-
міни та місце 
проведення  

Відмітка 
про ви-
конання 

1 2 3  4 5 
1 Участь у  Всеукраїнському конкурсі 

«В об’єктиві натураліста» 
заочний Бобель В.О. грудень 

НЕНЦУМ 
 

2 Участь у Всеукраїнській новорічно-
різдвяній виставці «Новорічна ком-
позиція» 

заочний Храпач Г.С. грудень 
НЕНЦУМ 

 

3 Участь у Всеукраїнському дитячому 
літературному конкурсі «Захистимо 
країну від лиха» 

заочний Корнієнко 
О.В. 

лютий  

4 Участь у обласному заочному кон-

курсі творчих робіт «Люблю тебе, 

моя свята Вкраїно»  

заочний Корнієнко 
О.В. 

квітень 
ХОЦНТТУМ 

 

5 Участь у обласному конкурсі юних 

літераторів  

заочно-

очний 

Корнієнко 
О.В. 

березень-

квітень 

 

6 Участь у обласному конкурсі юних 

журналістів 

заочний Білецька Ю.П. березень-

квітень 

 

7 Участь у обласному дистанційному 

математичному конкурсі «Крок до 

знань» для учнів 8-9 класів 

заочний Лісова Т.Г. лютий-березень 

ХТВ МАН 

 

8 Участь у обласному етапі Всеукра-

їнського інтерактивного конкурсу 

«МАН-Юніор Дослідник» 

заочний Білецька Ю.П. квітень 

ХТВ МАН 

 

9 Участь у обласному заочному кон-

курсі «Цікаві математичні ідеї» для 

учнів 9-10 класів 

заочний Лісова Т.Г. квітень 

ХТВ МАН 

 

10 Участь у обласному конкурсі юних 

математиків 

заочний Лісова Т.Г. жовтень-

листопад 

ХТВ МАН 

 

11 Участь у обласному конкурсі юних 

істориків та географів, філософів та 

релігієзнавців 

заочний Коваль Л.О. жовтень-

листопад 

ХТВ МАН 

 

12 Участь у обласному конкурсі з укра-

їнської мови 

заочний Корнієнко 
О.В. 

жовтень-

листопад 

ХТВ МАН 

 

13 Участь у обласному конкурсі з еко-

логії 

заочний Кураш С.С. листопад-

грудень 

ХТВ МАН 
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Розділ ІV Координація роботи  

Хмельницької районної ради старшокласників 

 

Хмельницька районна рада старшокласників є добровільним не залеж-

ним об’єднанням лідерів учнівських самоврядувань навчально-виховних закла-

дів району, що утворене з метою активізації та координації процесу діяльності 

органів учнівських самоврядувань. Координація роботи Хмельницької районної 

ради старшокласників покладена на ЦДЮТ.  

 

1 План роботи на 2016 рік 

 

Таблиця 24 – План роботи на 2016 рік Хмельницької районної ради старшок-

ласників 

№ 

п/п 
М-ць Зміст заходів Рівень 

1 2 3 4 

1 

січень 

Вибори керівного апарату Хмельницької районної ради 

старшокласників 

район. 

2 Проект «Найрозумніший»  район. 

3 Проект «Колекціонуймо добрі справи»  шк. 

4 Спільне засідання лідерів учнівського самоврядування район. 

5 

лютий 

Проект «Колекціонуймо добрі справи»  район. 

6 Проект  «Не хворій!»  шк. 

7 Проект «Від Сходу до Заходу»  всеукр. 

8 Засідання лідерів учнівського самоврядування шкіл І-ІІ ст. район. 

9 Засідання лідерів учнівського самоврядування шкіл І-ІІІ ст. район. 

10 

березень 

Проект  «Не хворій!»   шк. 

11 Проект  «Викидаємо сміття правильно» шк. 

12 Проект «Ми за чисте довкілля»  всеукр. 

13 Спільне засідання лідерів учнівського самоврядування район. 

14 

квітень 

Проект «Лідери-волонтери»  шк. 

15 Проект  «Викидаємо сміття правильно»  район. 

16 Засідання лідерів учнівського самоврядування шкіл І-ІІ ст. район. 

17 Засідання лідерів учнівського самоврядування шкіл І-ІІІ ст. район. 

18 

травень 

Проект «Найрозумніший»  район. 

19 Проект «Щоденник досягнень»  район. 

20 Спільне засідання лідерів учнівського самоврядування район. 
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Продовження таблиці 24 
1 2 3 4 

21 червень −  

22 липень −  

23 серпень −  

24 вересень Вибори до шкільних органів учнівського самоврядування шк. 

25 Вибори керівного апарату Хмельницької районної ради 

старшокласників 

район. 

26 Спільне засідання лідерів учнівського самоврядування район. 

27 жовтень Проект «Україна – єдина, неподільна!»  всеукр. 

28 Проект  «Викидаємо сміття правильно» шк. 

29 Спільне засідання лідерів учнівського самоврядування район. 

30 листопад Проект «Лідери-волонтери» район. 

31 Проект «Не допустити забуття» всеукр. 

32 Засідання лідерів учнівського самоврядування шкіл І-ІІ ст. район. 

33 Засідання лідерів учнівського самоврядування шкіл І-ІІІ ст. район. 

34 грудень Проект «Сучасність нашими очима» обл. 

35 Проект «Культурна спадщина Хмельницького району» район. 

36 Спільне засідання лідерів учнівського самоврядування район. 

 

Протягом року до плану можуть вноситись зміни та доповнення, по мірі 

надходження інформації про обласні та всеукраїнські проекти. 

 

 

2 Проектна діяльність 

 

У 2016 році планується роботи над такими проектами: 

 проект «Колекціонуємо добрі справи» − мета проекту полягає в розвит-

ку добрих якостей, спонукання до добрих справ та запобігання діям, що визнача-

ються як погані; 

 проект «Найрозумніший» − створення рейтингової системи для оці-

нювання досягнень учнів району з метою підвищення рівня знань, популяриза-

ції освіченості та старанності.  У рамках проекту передбачено визначення най-

розумнішого 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти класника у районі; 

 проект  «Не хворій!» − просвітницький проект про здоровий спосіб 

життя, хвороби ХХІ ст., як захистити себе і своє здоров’я; 
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 проект «Викидаємо сміття правильно» − сортування сміття, утворення 

просвітницьких груп, дослідження питання стихійних сміттєзвалищ у селах, 

прибирання пришкільних територій; 

 проект «Лідери-волонтери» − передбачає доручення до волонтерсько-

го руху Хмельниччини, організацію збору допомоги військовим, що перебува-

ють у зоні проведення АТО; 

 проект «Щоденник досягнень» − зональний флешмоб щодо досягнень 

учнів району за 2015-2016 навчальний рік; 

 проект «Культурна спадщина Хмельницького району» − підбірка ін-

формації щодо культурної спадщини сіл Хмельницького району, випуск та по-

пуляризація збірки через засоби Інтернет та публікація серії заміток у місцеву 

газету. 
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Розділ V Організація літнього оздоровлення 

 

На літо 2016 року заплановано роботу таких оздоровчих закладів:  

 туристсько-краєзнавчого наметового табору «Патріот» (засновник – 

ЦДЮТ),  

 літньої школи старшокласників «Ерудит» (засновник – ЦДЮТ), 

 районного оздоровчого табору «Надія» (засновник – ХРР). 

Заходи щодо підготовки до роботи закладів представлені у таблицях 25-

27. По завершенню роботи закладів, засновником яких є ЦДЮТ, подається звіт 

за формою №1-ОТ. 

 

1 Підготовка до роботи туристсько-краєзнавчого  

наметового табору «Патріот» 

 

Таблиця 25 – Заходи щодо організації роботи туристсько-краєзнавчого наметового 

табору «Патріот» 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Задіяні особи  

та організації 

Відміт-

ка про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Виступ на колегії відділу освіти, молоді та 

спорту щодо підготовки команди від 

закладу до участі у таборі 

квітень Адміністрація ЦДЮТ 

 

2 Круглий стіл за участю кращих керівників 

гуртків про організацію роботи табору 

«Патріот» та участь у організації роботи 

табору «Надія» 

квітень Адміністрація ЦДЮТ 

 

3 Укладання статуту табору травень Адміністрація ЦДЮТ  

4 Укладання плану роботи табору травень Адміністрація ЦДЮТ  

5 Випуск наказу про організацію роботи 

табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС 
 

6 Випуск наказу про затвердження штатного 

розпису табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ 
 

7 Перевірка дотримання санітарного 

законодавства у таборі та отримання 

дозволу щодо початку роботи табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС,  

ХМР Головного 

управління 

Держсанепідемслужби 

у Хм. обл. 
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Продовження таблиці 25 
1 2 3 4 5 

8 Перевірка дотримання техніки пожежної 

безпеки у таборі та отримання дозволу 

щодо початку роботи табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС,  

ОЗНС та ЗЦЗ по 

м. Хмельницькому 

 

9 Заключення договору про медичний огляд 

дітей 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

Стуфчинецька ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

10 Розробка та затвердження наказом 

інструкцій, необхідних для роботи табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ 
 

11 Розробка та ознайомлення під підпис з 

посадовими інструкціями директора та 

заступника директора табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ 

 

12 Розробка та затвердження перспективного 

меню 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС 
 

13 Випуск наказу про створення бракеражної 

комісії 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

Стуфчинецька ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

 

 

2 Підготовка до роботи літньої школи старшокласників «Ерудит» 

 

Таблиця 26 – Заходи щодо організації роботи літньої школи старшокласників 

«Ерудит» 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Задіяні особи  

та організації 

Відміт-

ка про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Виступ на колегії відділу освіти, молоді та 

спорту щодо відбору контингенту учнів від 

закладу до участі у літній школі 

квітень Адміністрація ЦДЮТ 

 

2 Укладання статуту літньої школи травень Адміністрація ЦДЮТ  

3 Укладання плану роботи літньої школи травень Адміністрація ЦДЮТ  

4 Випуск наказу про організацію роботи 

літньої школи 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС 
 

5 Випуск наказу про затвердження штатного 

розпису літньої школи 

травень Адміністрація ЦДЮТ 
 

6 Перевірка дотримання санітарного 

законодавства у таборі та отримання 

дозволу щодо початку роботи літньої 

школи 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС,  

ХМР Головного 

управління 

Держсанепідемслужби 

у Хм. обл. 

 

7 Перевірка дотримання техніки пожежної 

безпеки у таборі та отримання дозволу 

щодо початку роботи табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС,  

ОЗНС та ЗЦЗ по 

м. Хмельницькому 
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Продовження таблиці 25 
1 2 3 4 5 

8 Розробка та затвердження наказом 

інструкцій, необхідних для роботи табору 

травень Адміністрація ЦДЮТ 
 

9 Розробка та ознайомлення під підпис з 

посадовими інструкціями директора та 

заступника директора літньої школи  

травень Адміністрація ЦДЮТ 

 

10 Розробка та затвердження перспективного 

меню 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

ВОМС 
 

11 Випуск наказу про створення бракеражної 

комісії 

травень Адміністрація ЦДЮТ, 

Давидковецька ЗОШ 

І-ІІІ ст.  

 

 

 

3 Підготовка до роботи районного оздоровчого табору «Надія» 

 

Таблиця 27  – Заходи щодо організації роботи районного оздоровчого табору 

«Надія» 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Задіяні особи  

Відміт-

ка про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Організація підготовки приміщення табору 

«Надія» до відкриття 

березень-

квітень 

Адміністрація ЦДЮТ, 

керівники гуртків 

декоративно-

прикладного та 

образотворчого 

мистецтва 

 

2 Круглий стіл за участю кращих керівників 

гуртків про організацію роботи табору 

«Патріот» та участь у організації роботи 

табору «Надія» 

квітень Адміністрація ЦДЮТ 
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VІ Фінансово-господарська діяльність  
 

Таблиця 28  – Заходи щодо організації фінансово-господарської діяльності за-

кладу 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконан-

ня 

Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення бухгалтерського обліку та 

фінансово-економічної діяльності закладу 

протягом  

року 

Адміністрація 
 

2 Укладання та подача до бухгалтерії табелю 

обліку використання робочого часу і під-

рахунку заробітної плати 

щомісяця 

до 10 чи-

сла 

Адміністрація 

 

3 Поповнення бібліотеки закладу навчально-

методичною літературою, періодикою 

протягом 

року 

Адміністрація 
 

4 Здійснення постійного контролю за станом 

протипожежної безпеки, виконання пра-

цівниками правил техніки безпеки та сані-

тарії 

протягом  

року 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

5 Перевірка справності електричних прила-

дів та інструментів 

протягом  

року 

Адміністрація, 

керівники гуртків 
 

6 Архівування документації закладу, 

пов’язаної з 2015 роком 

січень Адміністрація 
 

7 Архівування документації закладу, 

пов’язаної з 2015-2016 н. р. 

липень Адміністрація 
 

8 Списання документації закладу, у якої ви-

йшов термін зберігання 

січень, 

червень 

Адміністрація 
 

9 Укладання та подача до бухгалтерії тари-

фікаційного списку працівників закладу 

вересень Адміністрація 
 

10 Перевірка якості підготовки до нового на-

вчального року: навчальних майстерень, 

кабінетів та інших приміщень 

вересень Адміністрація, 

керівники гуртків  

11 Проведення списання матеріальних цінно-

стей і внутрішньої інвентаризації матеріа-

льної бази 

жовтень-

листопад 

Комісія з інвента-

ризації, матеріа-

льно відповідаль-

ні особи 

 

12 Складання актів на оприбуткування та 

списання товарно-матеріальних цінностей 

за потре-

би 

Комісія з інвента-

ризації, матеріа-

льно відповідаль-

ні особи 

 

13 Укладання та подача пропозиції до кошто-

рису витрат на 2017 рік за відповідними 

кодами економічної класифікації 

грудень Адміністрація 
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VII Контроль і керівництво 

 

З метою забезпечення виконання поставлених завдань у повному обсязі в 

ЦДЮТ здійснюватиметься регулярний контроль діяльності за такими 

напрямами: 

 готовність закладу до нового навчального року; 

 комплектування гуртків та їх наповнюваність протягом року; 

 стан планування роботи (гуртки, масові заходи); 

 комплектування закладу педагогічними кадрами; 

 підготовка до проведення та реалізація рішень педрад; 

 забезпечення нормативності у веденні документації; 

 робота атестаційної комісії; 

 додержання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки, правил 

протипожежної безпеки, охорони праці; 

 проходження медичного огляду працівниками закладу; 

 інформаційне-методичне забезпечення. 

Окрім того, передбачено ряд заходів щодо поточного контролю, 

представлених у таблиці 29. 

 

Таблиця 29 – Заходи поточного контролю  

№ 

з/п 
Зміст контролю 

Дата  

підведення 

підсумків 

Форма уза-

гальнення 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Стан ведення журналів планування та обліку 

роботи гуртків 

щомісяця Нарада при 

директорі 

 

2 Перевірка стану роботи гуртків згідно гра-

фіка 

Протокол 

внутріш-

нього кон-

тролю 

 

3 Про забезпечення виконання навчальних пла-

нів та програм керівниками гуртків на І се-

местр 2015-2016 н. р. 

січень Наказ  

4 Перевірка та затвердження календарно-

тематичних планів керівників гуртків на ІІ се-

местр 2015-2016 н. р. 

січень Довідка  
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Продовження таблиці 29 
1 2 3 4 5 

5 Проведення аналізу щодо ведення документа-

ції закладу у відповідності до вимог чинного 

законодавства 

січень Інформація  

6 Стан відвідування занять вихованцями у 

гуртках 

січень Довідка  

7 Контроль щодо наявності проведення повторних  

інструктажів з правил техніки безпеки та безпе-

чної поведінки у навчальний час та облік його у 

журналах інструктажів 

січень Довідка  

8 Про підсумки перевірок роботи гуртків у 2015-

2016 н. р. 

червень Наказ  

9 Перегляд та затвердження методичних 

розробок   

червень Нарада при 

директорі 

 

10 Контроль стану готовності матеріально-

технічної бази до нового навчального року 

серпень Нарада при 

директорі 

 

11 Контроль щодо наявності проведення вступного 

та первинного  інструктажів з правил техніки 

безпеки та безпечної поведінки у навчальний час 

та облік його у журналах інструктажів 

вересень Довідка  

12 Аналіз виконання Плану роботи закладу вересень Звіт  

13 Укомплектованість навчальних груп вересень Інформація  

14 Складання планів індивідуальної підготовки і 

здійснення атестації педагогів, які атестуються 

жовтень Довідка  

15 Контроль початку атестаційного періоду жовтень Довідка  

16 Контроль за роботою педагогічних працівни-

ків, які атестуються 

жовтень-

квітень 

Педрада  

17 Результати контролю медичних книжок Листопад Інформація  

18 Якість ведення протоколів педрад і рівень ви-

конання прийнятих рішень 

Грудень Довідка  

 

Керівництво щодо виконання Плану роботи покладається на директора 

закладу або, за відсутності директора на його заступника. Відповідальність за 

реалізацію завдань, покладених на заклад, несе адміністрація закладу. 

Здійснення контролю покладається на представників адміністрації закладу. 

 

 


