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І. Аналіз 

діяльності педагогічного колективу Позашкільного навчального закладу  

«Комунарський районного центру молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області у 2020-2021 н.р., 

основні напрямки діяльності, пріоритетні цілі та завдання 

на 2021-2022 навчальний рік 

Позашкільний навчальний заклад «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області (далі - ПНЗ «КРЦМтаШ») здійснює свою 

діяльність у межах компетенції, відповідно до чинного законодавства, яке базується на 

Конституції України і складається із законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. №433, Положення 

про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових 

навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних 

закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 22 липня 2008 р. №676, міжнародних договорів України,наказів 

Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень департаментуосвіти і науки 

Запорізької міської ради, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом. 

Діяльність ПНЗ «КРЦМтаШ» у 2020-2021 навчальному році була спрямована на 

розвиток здібностей і обдарувань вихованців, учнів, слухачів, задоволення їх інтересів, 

духовних запитів і потреб у професійному визначенні; на формування громадянина України. 

Станом на 01.09.2020 мережа складалася з 47 гуртків, 141 груп наступних напрямів: 

художньо-естетичного, науково-технічного, дослідницько-експериментального, фізкультурно-

спортивного, оздоровчого та гуманітарного. Кількість вихованців, відповідно до мережі – 2105. 

 

Кількісний порівняльний аналіз мережі 
№ Перелік гуртків 

за напрямами 

Мережа 2018-2019 н.р. Мережа 2019-2020 н.р. Мережа 2020-2021 н.р. 

кількість кількість кількість 

гуртк груп дітей гуртк груп дітей гуртк груп дітей 

1. Художньо-

естетичний 

18 68 1116 17 63 1085 16 62 1055 

2. Науково-

технічний 

9 20 216 10 25 287 10 28 347 

3. Фізкультурно-

спортивний 

12 31 449 13 32 472 13 32 477 

4. Дослідно-

експериментальн

ий 

2 3 30 1 1 12 1 1 12 

5. Оздоровчий 2 4 77 2 4 70 2 4 70 

6. Гуманітарний 5 9 137 5 11 114 6 14 144 

Разом 48 135 2025 48 136 2040 48 141 2105 

 

Для більшого охоплення позашкільною освітою дітей і молоді району гуртки  

ПНЗ «КРЦМтаШ», відповідно до запиту і підписаних угод, функціонували і на базі наступних 

навчальних закладівЗапорізька гімназія № 14, № 90, №83, Запорізька ЗОШ №38, №97, №84, 

Запорізький академічний ліцей №23, ЗНВОК № 110.  

Гуртки, студії та клуби ПНЗ «КРЦМтаШ» працювали за затвердженими адаптованими і 

типовими навчальними програмами, відповідно до яких складались календарно-тематичні 

плани. 

У всіх гуртках освітній процес здійснювався державною українською мовою відповідно 

до норм чинного законодавства. 



Навчальні заняття здійснювалися за семестровою системою. У канікулярні, вихідні та 

святкові дні позашкільний заклад працював за окремим планом, затвердженим керівником 

закладу. Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рішень 

засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. 

Запоріжжя заняття протягом року проводилися і очно, і дистанційно.  

Діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на виконання річного 

плану роботи закладу в цілому і окремо структурних підрозділів. Системна робота з 

обдарованими, та талановитими та здібними дітьми у 2020-2021 н.р. мала позитивні моменти, 

не зважаючи на те, що більшість конкурсів, фестивалів, змагань проходило дистанційно. 

Результати досягнень дитячих колективів відстежуються в моніторингу: 

 

Порівняльний аналіз  

участі вихованців дитячих творчих колективів ПНЗ «КРЦМтаШ» 

 

Навчальний рік 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Районні 18 25 14 1 

Міські 23 36 29 15 

Обласні 36 38 33 17 

Всеукраїнські 27 41 49 28 

Міжнародні 26 15 28 13 

Разом: 130 155 153 74 
 

Аналіз 

участі вихованців дитячих творчих колективів ПНЗ «КРЦМтаШ»  

(станом на 14.06.2021 р.) 
 

Рівень 
Кількість 

заходів 

Кількість 

учасників 

Гран-

прі 
І ІІ ІІІ Інше 

Районні 1 75 0 6 6 5 0 

Міські 15 51 2 17 18 7 5 

Обласні 20 57 0 38 30 14 0 

Всеукраїнські 34 528 7 153 39 16 48 

Міжнародні 13 84 4 88 7 1 0 

 

Традиційно колектив ПНЗ «КРЦМтаШ» організував та провів 3 заходи міського рівня, а 

саме:  

1.Фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Стежини рідної землі» за 

темою «Здорова нація – сильна держава!»проходив в дистанційному форматі, в якому взяли 

участь 19 вихованців з 12 позашкільних закладів міста. Учасники представляли персональні 

виставки своїх робіт. Відеоролики конкурсантів показали, що у дітей сформоване відповідальне 

ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, наявність активної життєвої позиції 

щодо розвитку навичок здорового способу життя.  

2.III відкритий турнір RoboticУм-2020, організаторами якого виступили департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради, територіальний відділ освіти Комунарського району 

департаменту і ПНЗ «КРЦМтаШ». Турнір відбувся в онлайн-форматі, в якому взяли участь 

майже 60 учасників, 36 команд з 9 міст України. Команди-учасники продемонстрували свою 

обізнаність у сфері робототехніки і презентували своє бачення рятування світу від екологічної 



катастрофи під гаслом "Врятуймо світ разом!". Почесними членами журістали науковці НУ 

«Запорізька політехніка»Шило Галина Миколаївна, Пирожок Андрій Володимирович, 

Шевченко Олексій Станіславович, Іванов Сергій Аркадійович (ЗОІППО), педагог-практик, 

вчитель інформатики вищої категорії Рабешко Вадим Віталійович. 

3. Благодійний фестиваль «Добро починається з тебе!» проходив в дистанційному форматі - 

взяли участь 29 вихованців з 12 позашкільних закладів міста. 

Фестиваль проходив за наступними номінаціями: 

- благодійна акція «Відкриваймо серця для добра» - вихованці позашкільних навчальних 

закладів міста написали святкові листи підтримки з побажаннями до дня Святого Миколая, 

Різдва та Нового року, які передані дітям, що проходять курс лікування у дитячій обласній 

лікарні та воїнам Операції об’єднаних сил (ООС); 

- конкурс відеороликів або відеопрезентацій майстер-класів «Фабрики Святого Миколая» 

- це художні майстерні з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, учасники 

фестивалю навчали власноруч виробляти подарунки, іграшки та інші мистецькі вироби. Всі 

відео розміщено на YouTube каналі ПНЗ «КРЦМтаШ»; 

- конкурс плакатів «Допоможемо братам нашим меншим», метою якого було виховання 

почуття милосердя і потреби допомоги бездомним тваринам. 

Вся зібрана фактична благодійна допомога безпритульним тваринам була передана громадській 

організацій «Дай лапу, Друже!». 

«Народний художній колектив» театр танцю «Юнона», під керівництвом Банах Вікторії 

Олександрівни, підготував відео інтермедію «Казки Миколая». 

Всіх переможців конкурсу було відзначено грамотами департаменту освіти і науки та 

цінними подарунками. 

Педагогічний колектив ПНЗ «КРЦМтаШ» систематично організовує та проводить 

заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

спрямованих на реалізацію патріотичного виховання.Практичним психологом Лошак В.В. 

проведено тематичні бесіди: «Виховуємо патріотів!», «Наша мова най співуча!», до Дня 

писемності та мови; інформаційні хвилинки пам’яті до Днів Небесної Сотні тощо. 

Найяскравішими заходами ПНЗ «КРЦМтаШ» у 2020-2021 навчальному році були: 

- «День відкритих дверей»; 

- урочисте відкриття клубу «Патріот» з тайського боксу на базі закладу; 

-святкові листи підтримки з побажаннями до дня Святого Миколая, Різдва та Нового року, які 

передані дітям, що проходять курс лікування у дитячій обласній лікарні та воїнам Операції 

об’єднаних сил (ООС); 

-  конкурс плакатів «Допоможемо братам нашим меншим»  

- збір благодійної допомоги безпритульним тваринам, яку передали громадській 

організацій «Дай лапу, Друже!»;  

- майстер-класи «Фабрика Святого Миколая», діти та дорослі власноруч виробляти 

подарунки та іграшки, які також передали дітям та воїнам ООС як обереги. 

- заняття з елементами тренінгу з вихованцями різних гуртків з тем: «Стоп булінг та 

кібербулінг!», «Профілактика насилля та жорстокості!» 

- цікаві, насичені та сучасні відеопроєкти від юних журналістів Kidsunsted.  

- змагання в гуртку кіокушин-карате за приз Діда Мороза.  

- он-лайн щедрування від Народного художнього колективу театру танцю «Юнона».  

- тиждень академічної доброчесності – презентація флеш-серіалу «Навчайся гідно та 

відповідально» від народного художнього колективу театру танцю «Юнона». 

- челендж#36,6# ПНЗ КРЦМтаШ, до Дня Конституції 

Велика увага приділялась виховній роботі. Так, у структурних підрозділах проводилась 

профілактична робота з усіх напрямків: правове виховання та профілактика правопорушень, 

попередження торгівлі людьми та експлуатації дітей, профілактика негативних явищ в 

учнівській молоді та пропаганда здорового способу життя. Заходи були проведені у формах 

бесід, лекцій, виховних занять, конкурсів малюнків, зустрічі вихованців закладу тощо. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DUA%26hl%3Dru%26fbclid%3DIwAR1EXhiuXevKLYpJ-yDuVWheywjrap3qvGnrhH_unnZu5N8CfXkfhYHtgX8&h=AT3mUHnnewPJ0sP1O5BVXpgogGEyqeRW0laaLAubstdeQGd1r-D-eP-N9uKEqwSSxGN1WcRH65znAY2eseUerLrs3nQ0DqnrrCv23BofE1L2HB4_lRoBKcML9KtZ0MpHVrwqHWTrYd9sU6vvC_mk


Методична робота в ПНЗ «КРЦМтаШ» реалізується через низку заходів: 

-участь у семінарах, вебінарах, практикумах, конференціях тощо; 

-участь у конкурсах професійної майстерності; 

-оновлення програмно-методичного забезпечення; 

-розробка посібників, методичних рекомендаційй інших навчально-методичних матеріалів на 

допомогу педагогу, що відповідають сучасному станові науки, вимогам педагогіки та 

психології; 

-реалізація освітніх проєктів; 

-організація і проведення педагогічних та наукових рад, методичних об’єднань, роботи різних 

методичних творчих ланок тощо; 

-організація наставництва; 

-написання та друк статей педагогів; 

-організація методичного супроводу атестаційного періоду педагогічних працівників; 

-надання методичних консультацій тощо 

та спрямована на реалізацію провідної методичної теми: «Модернізація змісту позашкільної 

освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, сучасних проектів на основі соціального 

запиту суспільства та засадах компетентісного підходу до організації освітнього процесу у 

закладі». 

Ефективною формою підвищення педагогічної майстерності, творчої активності 

педагогів закладів позашкільної освітиє участь у фахових конкурсах. Одним із популярних 

конкурсів, який проходить з 2005 року, є Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості». Це не 

просто конкурс – це свято творчості, креативності та натхнення. В конкурсі беруть участь 

керівники гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти системи освіти 

незалежно від рівня освіти, набутого фаху та віку. Учасники конкурсу, педагоги з різних 

куточків України, представляють свої напрацювання: власні методичні розробки, розробки 

занять, виховних заходів тощо. Основними критеріями оцінювання педагогічної майстерності 

керівників гуртків закладів позашкільної освіти є актуальність, інноваційність, компетентісний 

підхід до реалізації проблемної теми та результативність педагога і його вихованців. У 2020-

2021 році в міському та обласному етапах вищезазначеного конкурсу в номінації «Керівник 

гуртка-2021» художньо-естетичного напряму I місце посіла Поташева Ірина Вікторівна, 

керівник гуртка «Барви». Ірина Вікторівна блискуче презентувала свій перспективний досвід 

роботи. Результати всеукраїнського етапу наразі невідомі.  

Однією з головних і визначних подій 2020-2021 н.р. року є нагородження колективу 

Позашкільного навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області почесною відзнакою «Лідер позашкільної освіти–

2020» у номінації «Успішний проєкт позашкілля», ініціаторами якої є Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

Інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти; видавнича група «Шкільний 

світ»» за реалізацію проєкту Відкритий турнір з робототехніки RoboticУм. Така нагорода – 

визнання успішної діяльності колективу в даному напрямку. 

Одним із ефективних засобів поширення досвіду роботи є участь у семінарах, круглих 

столах, практикумах тощо. Щорічно педагоги закладу активно беруть участь у таких заходах. 

У минулому навчальному роціслід відмітити наступні: 

- онлайн конференція з теми «Формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладах позашкільної освіти Запорізької області». В конференції взяли участь понад 

90 педагогічних працівників позашкілля м.Запоріжжя та Запорізької області. Обговорювалися 

питання щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Представники 

позашкільних закладів ділилися своїм цінним досвідом з цього питання. Директор ПНЗ 

"КРЦМтаШ" Хвастик М.В., заступник директора з НВР Буйниченко Л.Д. також презентували 

власний практичний досвід зі створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Дякуємо організаторам за створення фахового простору для спілкування і обміну досвідом 

роботи. 



- VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи»: в рамках цієї конференції відбувся Круглий стіл 

«Медіакомпетентність керівників гуртків закладів освіти різних рівнів як фактор їх 

професійного розвитку" на якомуметодистСтарікова О.М. надала кейс практичних порад щодо 

підвищення базового рівня інформаційно-цифрової компетентності педагогів позашкільних 

навчальних закладів, який грунтується на досвіді роботи структурного підрозділу МАУБ 

ПНЗ"КРЦМтаШ". 

- Форум «Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на 

прикладі Запорізької області»: в рамках форуму обговорювалися питання важливі для нашого 

індустріального міста. Своїм досвідом роботи ділилися освітяни міста Запоріжжя та Запорізької 

області, були презентовані існуючі інноваційні освітні проєкти, обговорені питання щодо 

створення «Асоціації сприяння розвитку природничо-математичної та інженерної освіти у 

Запорізькій області», яка буде включати представників влади, бізнесу та освіти, підписано 

Меморандум про співпрацю (НУ «Запорізька політехніка», ЗОІППО, Департаменти освіти, 

Представники бізнесу). Заступник директора з НВР Буйниченко презентувала досвід роботи в 

напряму "Запровадження ідей STEM-освіти в умовах позашкільного закладу" на прикладі ПНЗ 

«КРЦМтаШ». 

- Педагоги ПНЗ "КРЦМтаШ" стали учасниками обласного семінару, який відбувся у 

форматі Meet-конференції за темою «Якість позашкільної освіти – основа її 

конкурентоспроможності в умовах децентралізації» (організатор конференції - Запорізький 

обласний центр НТТУМ «Грані»). Гусарова В.В., керівник гуртка інформатики та 

програмування, виступила на конференції в якості спікера і поділилася з колегами досвідом "Як 

стати успішним?". 

- Тренінг «Можливості використання Lego-технологій в освітньому процесі. 

Конструювання без конструктору» зібрав понад 70 вчителів математики та фізики. Новий 

цікавий формат - навчитися конструювати в онлайн. Руда А.М. та Щукін О.В. ознайомили 

педагогічну спільноту з широким спектром використання Lego-технологій у освітньому 

процесі, провели майстер-клас з 3D моделювання. Під час тренінгу вчителі фізики та 

математики мали змогу опанувати метод віртуального конструювання онлайн за допомогою 

програми LEGO Digital Designer. Опанування педагогами цієї програми стало в нагоді участі 

учнів міста у міськомуLegoфестивалі. 

З метою забезпечення формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

розроблено Положення про внутрішню систему якості освіти у ПНЗ «КРЦМтаШ» (наказ 

№40від 29.05.2020 р.), яке регламентує низку процедур і заходів, що забезпечують ефективність 

освітніх іуправлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість надання освітніх 

послуг. 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ПНЗ 

«КРЦМтаШ»містить наступні напрями: 

Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти. 

Напрям 2. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу. 

Напрям 4. Забезпечення ефективності управлінської діяльності. 

Напрям 5. Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну 

та розумного пристосування. 

Напрям 6. Дотримання академічної доброчесності. 

Протягом навчального року стан цих напрямів ретельно вивчався за допомогою 

анкетування, вивчення певної документації, спостереження тощо.На основі аналізу отриманої 

інформації прийнято управлінські рішення.  

Освітній процес ПНЗ «КРЦМтаШ у 2020-2021 навчальному році, а саме робота гуртків, 

студій, секцій, здійснювалась згідно затвердженого програмно-методичного забезпечення. 

Репозитарій навчальних програм складається з: 

-адаптованих програм: 



- художньо-естетичний напрям – 13 програм; 

- науково-технічний напрям - 7 програма; 

- дослідно-експериментальний напрям –1 програма; 

- оздоровчий напрям - 1 програма; 

- фізкультурно-спортивний напрям - 6 програм; 

- гуманітарний напрям - 3 програми. 

-типових програм – 2- художньо-естетичного напряму, 1 - науково-технічного.  

Програмно-методичне забезпечення в літній період оновлено 8 програмами, які були 

схвалені науково-методичною радою КЗ ЗОІППО ЗОР (окрім навчальної програми Нтт 

«Юнона», яка схвалюється рішенням педагогічної ради) та затверджені наказом директора, що 

відповідає наказу МОН України від 05.01.2021 №17 «Про затвердження Типової освітньої 

програми закладу позашкільної освіти».  

Однією з дієвих форм науково-методичної роботи та управління закладом освіти на 

демократичних засадах є засідання педагогічної ради.Педагогічні ради (установча, методична, 

виховна та підсумкова) відбулися відповідно до річного планування та згідно з тематикою:  

-«Прогностичні орієнтири розвитку закладу і позашкільної освіти в 2020-2021 н.р.»: 

-«Формування у вихованців soft skills через гурткову діяльність в закладі позашкільної освіти»; 

-«Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної 

активності вихованця - громадянина - патріота України»; 

-«Аналіз стану діяльності педагогічного колективу у 2020-2021 н.р.». 

Але, в цьому начальному році чотири педради, на яких вирішувалися питання 

організаційного плану, відбулися позапланово. 

Одним із важливих питань, які висвітлювалися на планових педагогічних радах – 

результати анкетування учасників освітнього процесу щодо внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти (відповідно до вищезазначених напрямів). 

В ПНЗ «КРЦМтаШ» активно працює методична рада, метою якої є координація всіх 

структурних підрозділів методичної служби закладу. Рада це головний консультативний та 

дорадчий орган науково-методичного забезпечення освітнього процесу. Згідно з річним 

плануванням в ПНЗ «КРЦМтаШ» відбулися чотири засідання методичної ради до складу якої 

входять керівники методичних об’єднань навчального закладу, члени адміністрації, практичний 

психолог, методисти, досвідчені творчі педагоги. На засіданнях вирішувалися нагальні питання 

щодо організації методичної роботи закладу, залучення педагогічних працівників до участі у 

конкурсах, семінарах, круглих столах, конференціях тощо.  

Методичні об’єднання та методичні ради відбулися відповідно до планів їх роботи. 

Всього протягом року діяло 4 методичних об’єднання: художньо-естетичного напряму 

(хореографія та образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво), науково-технічного та 

дослідно-експериментального, фізкультурно-спортивного та оздоровчого. Більш деталізовану 

роботу методичних об’єднань відображено в окремих аналітичних довідках їх керівників. 

В ПНЗ «КРЦМтаШ» ведеться постійна робота по навчанню молодих, малодосвідчених 

та новоприбулих педагогів. Ефективною формою навчання вищезазначеної категорії 

працівників є Школа молодого педагога (координатор – методист Пушкаш Н.А.) та Клуб 

особистісного та професійного зростання «Інсайт»(координатор практичний психолог – Лошак 

В.В.). Такий синергетичний підхід надає можливість здійснення психолого-методичного 

підходу до навчання молодих спеціалістів та дає максимальну реалізацію роботи з молодими 

педагогами. 

У 2020-2021н.р. було заплановано та проведено три засідання Школи молодого педагога 

«Мистецтво лідерства» та Клубу особистісного та професійного зростання «Інсайт». Обраний 

формат проведення засідань, в формі тренінгів, дуже ефективний та сприяє створенню 

комфортної та творчої атмосфери, що допомагає максимальному розкриттю внутрішнього 

потенціалу учасників засідання. Теми тренінгів завжди актуальні, обумовлені часом та 

запитами самих учасників. 



Також в рамках роботи Школи молодого педагога «Мистецтво лідерства» постійно 

працює консультаційний центр (в онлайн та дистанційному форматі), де молоді педагогі можуть 

отримати експрес-консультацію будь-якого спеціаліста стосовно свого проблемного питання 

(методистів, психолога, педагога-наставника тощо). Куратором Школи молодого педагога 

(Пушкаш Н.А.) був розроблений «Щоденник успішного педагога» (шпаргалка для впевненого 

педагогічного старту), в якому можно знайти корисні поради для педагогічної діяльності. 

Творчі педагоги ПНЗ "КРЦМтаШ" поширюють перспективний досвід роботи і 

долучаються до написання і друку статей у збірнику ЦТТУМ "Грані": 

- у збірнику №1 (2020) вийшла стаття методиста та кер.гуртка «BabyLand» 

ПНЗ «КРЦМтаШ» Рудої А.М. Lego конструювання як засіб формування soft hard skills у дітей 

дошкільного віку в умовах позашкільного закладу 

https://drive.google.com/.../1_rXf1IL8U8VswUPhqHavoR.../view 

- у збірнику №2 (2020) вийшла стаття кер.гуртка інформатики та програмування  

Гусарової В.В. "Здійснення компетентністного підходу на заняттях гуртка інформатики та 

програмування засобами інноваційних 

технологій".http://grani.in.ua/.../%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0... 

Атестація педагогічних працівників здійснювалася відповідно до Закону України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Українивід 20 грудня 2011 

року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 

серпня 2013 року № 1135) (далі – Типове положення про атестацію), відповідно до наказу 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 18.09.2020 № 769 к/тр «Про атестацію 

педагогічних працівників установ та закладів м. Запоріжжя у 2020-2021 навчальному 

році»,наказу територіального відділу освіти Комунарського району департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради від 18.09.2020 № 208 к/тр«Про атестацію педагогічних працівників 

установ та закладів освіти Комунарського району у 2020-2021 навчальному році», наказу 

Позашкільного навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької областівід 18.09.2020№ 76-О «Про створення атестаційної 

комісії ПНЗ «КРЦМтаШ» у 2020-2021 н.р, з метою активізації та розвитку творчої професійної 

діяльності педагогічних працівників, підвищення професійної відповідальності за результатами 

навчання і виховання дітей та підлітків, забезпечення соціального захисту педагогів та 

встановлення відповідності педагогічних працівників займаним посадамі рівня їхньої 

педагогічної кваліфікації та тарифу. 

Атестація здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагога, 

результатів педагогічної діяльності шляхомвивчення навчальної документації, його участі в 

роботі методичних об`єднань, конкурсах, врахування результативності участі вихованців у 

конкурсах, турнірах, змаганнях, співбесід з педагогами , які атестуються. 

Під час атестаційного періодузаступник директора з навчально-виховної роботи 

Буйниченко Л.Д. забезпечувала психолого-методичний супровід педагогічних працівників, які 

атестувалися. З метою оптимізації атестаційного періоду було застосованораніше розроблену 

програму дослідження особистісних та професійних здібностей педагогічних працівників. 

Метою цієї програми є здійснення ефективного управління освітнім процесом та забезпечення 

психолого-методичного супроводу професійного та особистісного зростання педагогічних 

працівників, які атестуються, виявлення рівня розвитку необхідних професійних якостей, 

формування навичок самоаналізу, рефлексії своєї діяльності кожним педагогом. В рамках 

програми здійснюється відповідна психолого-педагогічна діагностика професійних і 

особистісних якостей педагога, узагальнюються результати педагогічної діяльності в між 

атестаційний період тощо. До програми вивчення професійної компетентності входить 

створення електронного педагогічного портфоліо. Всі атестаційні матеріали були розміщені на 

сайті закладу, що сприяло доступності та прозорості атестаційного періоду, це виявилося і 

досить зручним для членів атестаційної комісії, які мали змогу оцінити матеріали дистанційно. 

https://drive.google.com/file/d/1_rXf1IL8U8VswUPhqHavoRJXNH-CcS9U/view?fbclid=IwAR0VdldqBzQmRjbbN7YinlH5SRIXIpSRCeYOLSQGaLfs8DnDc2n6SaDwedE
http://grani.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2_2020.pdf?fbclid=IwAR2LKHFRJ7gzDLAFALcd7q1NVuXKxxJy1ZsspqxnB3PI4_ktH9jY5gH9Gc8


Одночасно, створення електронних методичних портфоліо дають змогу підвищити професійну 

майстерність педагогам, які атестуються, підвищити інформаційну компетентність тощо. 

У 2020-2021 навчальному році атестації підлягало 10 педагогів, зних: 1 заступник 

директора з навчально-виховної роботи підлягала атестації комісією ІІ рівня. 

На кінець атестаційного періоду атестаційною комісією ПНЗ «КРЦМтаШ» було визнано, 

що всі атестовані педагоги відповідають займаній посаді, з них: 

встановлено тарифний розряд:  

- 11 тарифний розряд – 2 особам (3.13 %) 

- 12 тарифний розряд – 2 особам (3.13 %) 

Відповідають раніше встановленому тарифному розряду: 

- 12 тарифний розряд – 3 особи (4.69 %) 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: 

- «спеціаліст першої категорії» – 1 особа (1.56 %) 

- відповідає займаній посаді – 1 особа (1.56 %) 

Педагогічні працівники, які атестувалися, з них:  

- позачергово – 0 осіб;  

- чергово – 9 осіб. 

Робота практичного психолога містить наступні форми діяльності: психодіагностична, 

профілактична, розвивальна, організаційно-методична, консультаційна робота та психологічна 

просвіта з усіма учасниками освітнього процесу. 

В 2020-2021 навчальному році психологом закладу було проведено три засідання клубу 

особистісного тапрофесійного зростання «Інсайт» з молодими педагогами закладу згідно 

затвердженої програми. Метою роботи клубу є забезпечення психолого-методичного супровіду 

професійного та особистісного росту педагогічних працівників ПНЗ «КРЦМтаШ», а також 

допомога в адаптації та професійному становленні молодих педагогів, постійна психологічна 

підтримка педагогічних працівників закладу. 

В 2020-2021 навчальному році практичним психологом Лошак В.В. проводено 

психологічний практикум для педагогів з профілактики професійного та емоційного вигорання 

«Хочу!Можу!Буду!». Метою практикуму є психопрофілактика психічного здоров’я педагогів, 

розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу, як необхідних складових здоров’я 

педагога. Педагоги на практикумі відпрацьовують навички стресостійкості та вчаться методам 

релаксації і тайм-менеджменту тощо.  

Також для педагогів закладу було проведено семінар-практикум «Академічна 

доброчесність як стиль життя!», на якому педагоги розібрали поняття академічної 

доброчесності за складовими тарозвивали навички створення безпечного середовища, що 

сприяє дотриманню академічної доброчесностіпрацівниками закладу та здобувачами освіти. 

Розглядали необхідність впровадження в освітній процес механізмів виявлення порушень 

академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності порушників. 

На початку та в кінці навчального року з педагогами ПНЗ «КРЦМтаШ» було проведено 

психологічні практикуми на розвиток стресостійкості та попередження виникнення надмірної 

напруги, пов’язаної з початком та закінченням навчального року: «Стрес, як ресурс!». 

Практикум проводився в онлайн –режимі, на ньому були присутні 14 педагогів закладу, а 

травневий практикум проводився в офлайн режимі за участю 12 педагогів. Психолог закладу 

надав педагогам практичні рекомендації щодо подолання стресів та надмірної перевтоми, а 

також педагоги обмінялися власним досвідом методів активізації особистих ресурсів щодо 

виходу зі стресових станів та емоційного вигорання.  

З метою профілактики булінгу та кібергбулінгу а також профілактики насилля та 

жорстокості з вихованцямиПНЗ «КРЦМтаШ» практичним психологом було проведено цикл 

інтерактивних занять з елементами тренінгу на тему: Профілактика насилля та жорстокості (в 

межах Всеукраїнської акції « 16 днів проти насилля»): «Стоп насилля! Стоп Булінг! 

Агресивність підлітків: причини, профілактика, наслідки» (всього було охоплено 287 

вихованців закладу).  



З метою сприяння комфортного, позитивного психологічного клімату в дитячих 

колективах та згуртуванню вихованців були проведені інтерактивні заняття: «Життя в злагоді з 

собою та іншими!» (всього було охоплено 197 вихованців закладу). Також практичним 

психологом були організовані та проведені виховні бесіди разом з керівниками гуртків, секцій, 

студій під час яких вихованці переглянули відео матеріали на тему: «Булінг, як його 

розпізнати?», « Кібербулінг! Який він!» та «Клас, я не помру вам назло!». Ці відео-ролики були 

розміщені в інтернет-групах для ознайомлення з ними батьків вихованців закладу.  

На початку 2020-2021 н.р. практичним психологом закладу було розроблено та 

проведено лекторії для батьків на тему: «Дисципліна без насилля» та «Як допомогти дітям з 

емоційними та поведінковими труднощами». Всього було охоплено 98 батьків закладу. 

Матеріали лекторію були висвітлені вбатьківських групах за допомоги інтернет ресурсів. 

В рамках інформаційно-просвітницької роботи з питань безпечного освітнього 

середовища та профілактики булінгу серед всіх учасників освітнього процесу були розроблені 

і розміщені на сайті ПНЗ «КРЦМтаШ» та інформаційних куточках в структурних підрозділах 

закладу пам’ятки та рекомендації для педагогів, вихованців та їх батьків: «Протидія булінгу!», 

Як припинити третирування дитини в навчальному закладіта допомогти їй?, Як батьки можуть 

допомогти дітям?, Дії батьків при вербальному булінгу!, Рекомендації дітям та молоді! «Хто 

стає жертвою та як собі допомогти», Як вести соцмережі безпечно: інструкція та інші. 

В ПНЗ «КРЦМтаШ» вже не перший рік існує «Скринька довіри», яка дає змогу 

вихованцям звернутися за допомогою або поскаржитися на недоліки освітнього процесув 

гуртку, секції, студії в яких вони займаються. За цей навчальний рік звернень, які б свідчили 

про випадки булінгу, кібербулінгу або насилля не було. 

З метою вивчення освітнього середовища в ПНЗ «КРЦМтаШ» було проведено 

анкетування з вихованцями закладу віком від 10 років. Всього було охоплено 337 вихованців 

закладу. Всі питання анкети були спрямовані на дослідження різних аспектів освітнього 

процесу очима дітей. 

Про наявність комфортної атмосфери в закладі свідчать 100% опитаних вихованців. 

Згідно відповідям можна зробити висновок, що вихованцям комфортно, цікаво, затишно та 

безпечно в гуртку, секції або студії, яку вони відвідують. Про наявність комфортної атмосфери 

в закладі свідчать 100% опитаних вихованців.У відповідях анкети діти відмітили, що мають 

достатньо інформації з теми булінгу та кібербулінгу, а також щоне зтикалися з його проявами 

в освітньому процесіПНЗ «КРЦМтаШ». 

З метою вивчення освітнього середовища в ПНЗ «КРЦМтаШ» було проведено 

анкетування батьків вихованців закладу. Завдяки опитуванню можна зробити висновок, що 100 

% батьків вважають освітнє середовище ПНЗ «КРЦМтаШ» комфортним та безпечним для 

власних дітей,а також у відповідях батьків не зафіксовані випадки булінгу в освітньому процесі 

ПНЗ «КРЦМтаШ». 

Під час відвідування гуртків, секцій, студій закладу практичний психолог постійно 

здійснює моніторинг психологічного клімату за допомоги бесід з усіма учасниками освітнього 

процесу та спостереження за освітнім процесом безпосередньо на заняттях. 

Завдяки розробленому плану з профілактики насилля та проявів булінгу, формування в 

дітей та підлітків ціннісних життєвих навичок та алгоритму дій у випадках проявів булінгу для 

всіх учасників освітнього процесу в закладі робота в цьому напрямку ведеться системно та 

ґрунтовно. За минулий навчальний рік випадків булінгу та насилля в освітньому процесі ПНЗ 

«КРЦМтаШ» не було. 

Також в ПНЗ «КРЦМтаШ» працює інтерактивний клуб для вихованців закладу «Soft 

skills». В цьому році відбулося І засідання клубу, яке було спрямоване на формування soft skills 

навичок, лідерських якостей та навичок впевненої поведінки тощо. В цьому навчальному році 

засідання відвідали 18 вихованців закладу.  

В рамках програми протидії вживання алкогольних та тютюнових виробів 

неповнолітніми та формування навичок здорового способу життя на 2017-2020 роки з 

вихованцями ПНЗ «КРЦМтаШ» практичний психолог провела заняття з елементами тренінгу 



«Профілактика вживання наркотичних речовин та їх шкідливої дії». Метою заняття було надати 

достовірну інформацію про причини та вплив на організм людини, а також соціальні наслідки 

згубної пристрасті. Виробити і розвивати можливі запобіжні стратегії поведінки та сформувати 

прагнення протидіяти вживанню наркотичних речовин, займати активну життєву позицію. 

Всього було охоплено 126 вихованців закладу. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.08.2017 №1199 «Про 

впровадження всеукраїнського експерименту за темою «Стандартизація наскрізноїсоціально-

психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти в вітчизняну педагогічну практику» 

Позашкільний навчальний заклад «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області є учасником цього експерименту і з 2020 року 

успішно реалізує проєкт «Школа журналістики Kids united» у творчій співпраці з Запорізьким 

академічним ліцеєм №23. 

Творча та плідна співпраця Позашкільного навчального закладу «Комунарський 

районний центр молоді та школярів» Запорізької міської ради Запорізької області з науковцями 

та фахівцями Національного університету «Запорізька політехніка», з Запорізьким 

національним університетом, дає змогу запроваджувати найновітніші технології: 3D 

моделювання, робототехніку, імерсивні технології, технології з соціальних комунікацій, 

наукові проєкти тощо.  

Цьогоріч, ПНЗ «КРЦМтаШ» став членом «Асоціації сприяння розвитку природничо-

математичної та інженерної освіти у Запорізькій області» та взяв участь в обговоренні і розробці 

Статуту асоціації. 

Протягом 2020-2021н.р. в ПНЗ «КРЦМтаШ» проводилася активна робота з батьківським 

складом вихованці гуртків та секцій закладу. Була спланована та реалізована робота 

Батьківської ради ПНЗ «КРЦМтаШ», легалізована робота батьківських комітетів колективів, 

структурних підрозділів та гуртків закладу. Успішно пройшли перевибори голови Батьківської 

ради ПНЗ «КРЦМтаШ» та батьківських комітетів структурних підрозділів. Керівники 

структурних підрозділів закладу разом з лідерами батьківських комітетів склали плани 

використання благодійних надходжень на 2020-2021 н.р. на потреби колективів для створення 

комфортних умов для вихованців, участь у конкурсах та змаганнях під час освітнього процесу. 

Проведено три планових засідання Батьківської ради (онлайн, в режимівідео-конференціїв 

Zoom). На засідання Батьківської ради запрошувалися та брали участь директор ПНЗ 

«КРЦМтаШ» Хвастик М.В., представники адміністрації, керівники структурних підрозділів 

закладу. На засіданнях приділялося багато часу актуальним питанням: 

- участь батьків в організації безпечного освітнього процесу у закладі; 

- співпраця з батьками щодо дотримання протиепідемічних заходів; 

- сприяння збереженню життя і здоров’ я вихованців; 

- участі в освітньому процесі (технічна підтримка, зворотній зв’язок) під час дистанційних форм 

навчання; 

- допомога під час підготовки до участі у дистанційних конкурсах,  змаганнях різного рівня; 

- надання допомоги у зміцненні матеріальної бази та придбанні навчального обладнання гуртків 

та центру; 

У 2020-2021 навчальному році особливу увагу батьків було звернено на розгляд питань: 

-щодо роботи профілактики булінгу та проявів насилля серед вихованців ПНЗ «КРЦМтаШ», 

формування в дітей та підлітків ціннісних життєвих навичок (у відповідності з Наказом 

міністерства освіти і науки України №1646 від28.12.2020 «Деякі питання реагування на випадки   

булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу у закладах освіти». Батькам 

надали можливість  переглянути відеоматеріали (за посиланням) «Як діяти батькам у випадку 

булінгу»; 

-інформування батьків щодо питання безпеки спілкування дітей в соціальних мережах, 

профілактики захворювань на ГРВІ, грип, коронавірусну хворобу; 



-про доступність нормативно – правової документації для користування в роботі батьківських 

формувань (пакет документів для регламентації роботи з батьківським складом ПНЗ 

«КРЦМтаШ» на сайті закладу); 

-про забезпечення неухильного дотримання правил санітарно-епідемічної гігієни серед усіх 

учасників освітнього процесу; 

-безперечне виконання посилених протиепідемічних заходів на території 

ПНЗ «КРЦМтаШ» та його структурних підрозділів; 

- про персональну відповідальність кожного учасника навчального процесу за порушення 

протиепідеміологічних заходів чи недотримання правил санітарно – епідеміологічної гігієни 

тощо. 

Розроблені та впроваджені нові форми співпраці педагогічного складу та адміністрації з 

батьківською громадськістю закладу з врахуванням роботи закладу в умовах адаптованого 

карантину та пандемії. Протягом 2020-21н.р. велась методична робота по співпраці з 

батьківським складом закладу. Продовжила свою роботу«Viber -група» батьківського активу 

закладу. Проведена організаційна робота по залученню благодійних коштів для процесу 

підготовки та участі вихованців центру в змаганнях, конкурсах, фестивалях, Новорічних та 

Різдвяних святах, заходах ПНЗ «КРЦМтаШ». Батьки запрошувались та брали участь у 

дистанційних заходах. 

За 2020-2021 н.р. у відповідності до річного плану роботи в ПНЗ «КРЦМтаШ» та його 

структурних підрозділах проведені профілактичні заходи щодо здоров’язбереження: 

- дистанційні планові заходи в рамках декади боротьби з туберкульозом, присвячені 

Міжнародному дню боротьби з туберкульозом (24 березня); 

- випуск інформаційно-профілактичного бюлетеню на електронних носіях: «Туберкульоз 

можна вилікувати»; 

- розроблено методичний лист для педагогів щодо дистанційних заходів до «Дня здоров’я» 

(декада) :«Здоров’я нації - найбільша цінність!»; 

-дистанційні профілактичні заходи присвячені Міжнародному дню здоров’я 7 квітня 

(презентації, відеоролики, відео-уроки здоров’я) в рамках «Декади здоров’я» в 

ПНЗ «КРЦМтаШ» ; 

-інформативні медіа-поради з профілактики захворювання на короновірус для всіх учасників 

освітнього процесу (відео - покази, відео – зустрічі зі спеціалістами, для дітей молодшої вікової 

категорії профілактичні мультпокази); 

-було проведено тематичні профілактичні заходи відео-уроки, презентації, мультпокази: 

«Профілактика коронавірусу», «Профілактика захворювань на туберкульоз», «Корисні 

підказки. Імунітет», «Стоп застуда», «Охоронці здоров’я», «Поради мудрої сови. Хвороби.», 

«Наука для дітей. Лімфоцити», «Вакцинація - запорука здоров’я дитини», «Фізкультурна 

руханка від МОН», «Про коронавірус», «Як захиститися від коронавірусу», «Що треба знати 

про коронавірус», «Що таке віруси та як захиститися від них», відео та аудіо-казки для дітей 

молодшої вікової категорії «Казка про Коронавірус», «Історія про Коронавірус», «Секрет  твоєї  

суперсили» та ін.. 

В період адаптованого карантину методистом Тригуб Н.Г. кожного дня здійснювався і 

продовжує здійснюватися моніторинг захворювань середпед складу і вихованців всіх  

структурних підрозділів ПНЗ «КРЦМтаШ» та оформлення документального супроводу 

захворівших на СОVID -19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2 за відповідними 

інструкціями. 

 Отже, виходячи з вищезазначеного, головною метою освітнього процесу  

ПНЗ «КРЦМтаШ» на 2020-2021 н.р. визначено - розвиток здібностей дітей та молоді у сфері 

освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншого виду творчості, 

здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 

подальшої самореалізації та/або професійної реалізації. 

Основними завданнями є: 

- виховання громадянина України; 



- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; 

- виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод 

людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; 

- виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних 

звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; 

- виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку; 

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 

вихованців; 

- здобуття вихованцями первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої 

соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності; 

- формування у вихованці свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються 

іншими складовими структури освіти; 

- задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; 

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців; 

- вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного 

резерву для збірних команд України з різних видів спорту; 

- організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика 

бездоглядності, правопорушень; 

- виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки 

оточуючих; 

- формування здорового способу життя вихованців; 

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи. 

В тому числі, окремо визначено завдання методичної служби, які спрямовані на 

реалізацію проблемної теми закладу: 

- сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них 

творчогопотенціалу; 

- формування бажання у педагогівпрацювати по-новому та активізація їх творчої діяльності; 

- ознайомлення та оволодіння змістом і методикою інноваційних педагогічнихтехнологій; 

- вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду; 

- презентація перспективних наробок педагогіву виставках, конкурсах, фестивалях 

педагогічних ідей і знахідок; 

- формування колективу однодумців, здатного гармонійно адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі і відповідати викликам ХХІ століття; 

- надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги педагогічним працівникам; 

- удосконалення змісту, форм та методів освітнього процесу, спрямованих на вирішення 

сучасних завдань; 

- створення комфортних умов для життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу закладу; 

- оновлення програмно-методичного забезпечення освітнього процесу. 

 

 

 

  



ІІ. Організація та регламент роботи 

адміністрації, методичної, психологічної служби 

 

Зміст діяльності Відповідальний Термін виконання 

Оперативні наради директора 

ПНЗ «КРЦМтаШ» з 

кураторами структурних 

підрозділів, керівниками 

служб, завідуючим відділом 

Хвастик М.В. Щовівторка09:00 

Оперативні наради з 

заступниками директора, 

головним бухгалтером 

Хвастик М.В. Понеділок, 

п’ятниця 

 9:00 

Прийом громадян Хвастик М.В. 

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Перерва С.С. 

Понеділок 13.00-15.00 

Четвер 9.00-12.00 

Вівторок 14.00-17.00 

П’ятниця 9.00-12.00 

Середа 15.00-18.00 

П’ятниця 12.00-15.00 

Участь у нарадах керівників 

навчальних закладів 

 

За планом управління з 

питань розвитку освіти 

та ТВО Хвастик М.В. 

Щомісяця 

(IV середа) 

Методичний день для кураторів 

структурних підрозділів 

Буйниченко Л.Д. 

Перерва С.С. 

Щовівторка 

Методичний день для 

педагогічних працівників центру 

Методичний відділ 

Практичний психолог 

Щочетверга 

Засідання педагогічної ради 

 

 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

1 раз на три місяці 

Засідання атестаційної комісії Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Жовтень-квітень 

2021-2022 

 

  



ІІІ. Організація освітнього процесу 

Цілі:  

1. Структуризація змісту діяльності закладу в новому навчальному році. 

2. Забезпечення організаційно-правової основи функціонування закладу. 

3. Проведення організаційної роботи щодо залучення дітей і підлітків у гуртки за 

напрямами позашкільної освіти. 

4. Створення оптимальних умов для здобуття вихованцями та учнівською молоддю знань, умінь 

за напрямами позашкільної освіти. 

 

Назва заходу 

Зміст діяльності 

Термін 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальн. 

Експертиза та погодження навчальних 

планів структурних підрозділів та 

формування остаточної мережі гуртків 

закладу. 

Серпень  Адміністрація  Інформація, 

мережа 

Ознайомлення педагогічних 

працівників з цілями та завданнями на 

новий 2021-2022н.р. напрямами 

роботи, затвердження річного плану 

роботи 

Серпень  Адміністрація  Річний план  

Перевірка стану готовності 

структурних підрозділів до нового 

навчального року 

Серпень III-

IVтиждень 

Адміністрація Акти, 

інформація 

Перевірка ведення паспортів кабінетів Серпень III-

IVтиждень 

Адміністрація Паспорти, 

інформація 

Розподіл педагогічного навантаження. 

Тарифікація педкадрів. 

До 01.09.21 Адміністрація  Тарифікація, 

наказ 

Організація набору дітей в гуртки, 

рекламна кампанія 

Вересень  Перерва С.С. Графік, план 

Затвердженнякалендарно-тематичного 

плануванняроботи гуртків 

Вересень, 

Грудень  

Адміністрація  Календарно-

тематичні 

плани 

Затвердження розкладу занять гуртків, 

графіку роботи апарату управління 

Вересень, 

Січень  

Перерва С.С. Розклад та 

графік роботи 

Затвердження графіків роботи 

педагогічних працівників (керівників 

гуртків, методистів, керівників філій) 

Вересень, 

Січень 

Куратори стр. 

підрозділів, 

адміністрація 

 Наказ 

 

 

Укладання угод про співпрацю з 

керівниками навчальних та інших 

закладів району, міста на базі яких 

працюватимуть гуртки 

До 10.09.21 Куратори стр. 

підрозділів, 

адміністрація 

Угоди, 

наказ 

Ознайомлення педагогічних 

працівників з новими нормативно-

правовими документами, методичними 

рекомендаціями тощо, які 

регламентують освітній процес 

Вересень  Адміністрація Документація

, матеріали 

Ознайомлення педагогічних 

працівників з вимогами до ведення 

ділової документації, режиму роботи, 

виконання вимог мовного 

законодавства 

Вересень 

 

 

Адміністрація  

 

 

Наказ  



Ознайомлення працівників закладу з 

посадовими та функціональними 

інструкціями та змінами і 

доповненнями в них (за їх наявності) 

До 15.09.21 Адміністрація, 

куратори стр. 

підрозділів 

 

Організація роботи з молодими, 

малодосвідченими та новоприбулими 

педагогами, проведення відповідних 

інструктажів, співбесід, консультацій 

Вересень  Адміністрація, 

куратори стр. 

підрозділів 

Інформація  

Організація атестаційного періоду 

(створення атестаційної комісії, 

складання списків педагогів, які 

атестуються тощо). 

До 20.09.21 Перерва С.С., 

Інспектор з 

кадрів 

Наказ  

Затвердження списків гуртківців До 25.09.21 Перерва С.С., 

куратори стр. 

підрозділів 

Наказ  

Складання соціальних паспортів 

структурних підрозділів (гуртків, 

студій) 

До 01.10.21 Адміністрація, 

куратори стр. 

підрозділів 

Соціальні 

паспорти 

Співбесіди з керівниками гуртків, які 

атестуються, ознайомлення з 

основними документами про 

атестацію, уточнення списків курсової 

перепідготовки 

До 01.10.21 Перерва С.С. Матеріали, 

стенд 

Затвердження плану роботи 

атестаційної комісії, здійснення роботи 

та вивчення діяльності педагогів, які 

атестуються, згідно плану-графіку 

Вересень Перерва С.С. План-графік, 

накази 

Складання плану роботи гуртків на 

осінніх, зимових канікулах, у літній 

період 

Жовтень  

Грудень  

Травень 

Перерва С.С. План роботи 

Надання звітів щодо кадрового складу, 

травматизму, статистичних звітів про 

гурткову роботу окремих напрямків 

тощо до ТВО 

За запитом 

Перерва С.С. Звіти 

Організація проходження 

педагогічними працівниками медичної 

комісії 

Вересень 

Квітень  

Адміністрація  Медкнижки 

Здійснення контролю за веденням 

ділової та гурткової документації 

педагогами закладу відповідно до норм 

Щомісяця  Адміністрація  Інформація, 

наказ 

Затвердження оновлених списків 

вихованців 

До 15.01.2022 Перерва С.С. , 

куратори стр. 

підрозділів 

Списки, наказ 

Організація взаємовідвідування занять, 

виховних заходівкерівниками гуртків. 

Жовтень-

травень 

Куратори стр. 

підрозділів, 

Інформація  

Здійснення контролю за виконанням 

навчальних програм керівниками 

гуртків 

Грудень, 

травень 

Адміністрація  Наказ 

Здійснення контролю за 

результативністю участі творчих 

колективів, вихованців закладу  

Протягом 

року  

Педагог-

організатор  

Моніторинг  



Облік гуртківців, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги 

Жовтень  Керівники 

гуртків, 

практичний 

психолог  

Списки  

 

Перевірка наявності медичних довідок 

вихованців гуртків фізкультурно-

спортивного і хореографічних 

напрямків 

Жовтень, 

січень 

 

Перерва С.С. Довідки  

Складання графіку та проведення 

підсумкових занять згідно 

календарного планування. 

Відвідування адміністрацією та 

запрошеними педагогами 

Грудень 

Травень 

Перерва С.С., 

Куратори 

стр.підрозділів 

Інформація  

Графік  

Попереднє формування мережі гуртків 

на 2022-2023 н. р. 

Квітень, 2022 Перерва С.С. Проект 

мережі 

Складання графіку та проведення 

підсумкових занять, заліків, 

кваліфікаційних іспитів згідно 

календарного планування  

До 01.05.2022 Перерва С.С., 

Куратори 

стр.підрозділів 

Графік 

Наказ 

Ознайомлення педагогічного 

колективу із підсумками роботи (на 

засіданні педради) 

Травень  Адміністрація  Наказ, 

Аналітичні 

матеріали, 

рейтинги 

Підготовка та видача документів про 

позашкільну освіту випускникам 

закладу 

До 10.06.2022 Перерва С.С., 

Куратори 

стр.підрозділів 

Наказ, книга 

реєстрації 

свідоцтв 

Підготовка документації щодо літнього 

оздоровлення вихованців певних 

категорій (за запитом) 

Травень  Перерва С.С., 

Куратори 

стр.підрозділів 

Списки  

Складання та затвердження плану 

роботи філій та закладу в цілому під 

час літніх канікул 

До 01.06.2022 Перерва С.С., 

Куратори 

стр.підрозділів 

Плани  

Координація роботи авторських блогів 

педагогів або творчих колективів 

Щомісяця  Педагог-

організатор 

Блоги 

Оновлення та поповнення офіційного 

сайту закладу інформацією, 

методичними матеріалами, звітною 

документацією тощо 

Щомісяця  Педагог-

організатор 

Офіційний 

сайт 

 

  



ІV. Організаційно-масова та виховна робота. 

Цілі: 

1. Створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні 

правова культура, усвідомлені життєві цінності, відповідальність, готовність до компетентної 

участі у громадському житті; 

2. Формування у вихованців власних ціннісних орієнтацій, відношення до своїх традицій і 

культури, минулого і майбутнього; 

3. Підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу: 

вихованців, педагогів, батьків як через системну правову пропаганду, так і дотримання 

правових норм дисципліни у діяльності закладу, в тому числі з метою запобігання насильства 

стосовно дітей; 

4. Формування здорового способу життя підлітків і молоді, профілактика алкоголізму, 

правопорушень, бездоглядності тощо. 

5. Формування творчої особистості, наукового світогляду і культури гуртківця, 

самовизначення, самоствердження вихованців у пошуках цікавої справи. 

  

Назва заходу 

Зміст діяльності 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

особи  

Форма 

узагальнення 

Піар-компанія: 

- проведення презентацій гуртків в 

школах району; 

- розробка друкованих матеріалів:  

-інформаційних листівок;  

-презентаційних листівок; 

-рекламні проспекти 

01-15.09. 

2021 

 

 

 

 

 

Куратори стр. 

підрозділів 

Інформація, 

матеріали  

Проведення заходів до 30-річчя 

закладу: 

- виставки та відео-презентації; 

- локації за напрямами; 

- фото-зони; 

- концертна программа 

01-15.09. 

2021 

Педагог-

організатор, 

куратори стр. 

підрозділів,   

методисти,  

керівники гуртків 

Фотоматеріа

ли, видео, 

листівки. 

Пабліки в 

соц.мережах. 

«Іменинники місяця»: 

-оформлення інформаційного стенду 

з привітаннями іменинників 

щомісяця Педагог-

організатор 

Листівки  

Урочисте проведення Дня знань. 

«Перші уроки» на запропоновану 

тематику 

01-15.09. 

2021 

Методисти,  

педагоги- 

організатори 

Матеріали  

Виховна година до Міжнародного 

дня демократії 

15.09.2021 Керівники гуртків Фото та 

відеоматеріа

ли 

Заходи до Всесвітнього дна 

запобігання самогубствам. 

Бесіди з батьками про причини 

суїцида у дітей. 

Показ відео матеріалів, що змушує 

дитину піти на такий крок і як цьому 

запобігти 

Вересень і 

протягом 

навчального 

року 

Всі педагоги 

підрозділу 

Фотоматеріа

ли, видео, 

листівки 

Заходи до Міжнародного дня миру. 

Проведення виховних годин в 

підрозділах і в колективахпідрозділів. 

Заходи до міжнародного дня музики: 

- привітання керівників вокальних 

21.09.21 

 

 

 

01.10.2021 

Куратори стр. 

підрозділів. 

Адміністрація, 

керівники гуртків. 

 

Відеоматеріа

ли 

 

 

Пабліки в 



гуртків зі святом. 

До Дня художника: 

- привітання керівників гуртків 

образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтв зі святом 

До Міжнародного дня інтернету: 

виховні години, конкурс малюнку і 

плакатів «Я і інтернет» 

 

 

 

 

 

 

29.09.2021 

 

 

 

Педагоги 

підрозділів 

  

соц.мережах, 

фото, відео. 

 

 

 

 

Відеороліки, 

листівки 

Районна спілка ветеранів: 

- спільні заходи до Міжнародного 

Дня людей похилого віку. 

Бібліотека ім. Комарова: 

- спільні тематичні заходи; 

- оформлення виставки дитячих 

робіт.  

Участь у заходах різного рівня 

01.10.2021 

відповідно до 

плану 

співпраці 

згідно з 

положенням 

Куратори стр. 

підрозділів,  

керівники гуртків 

Звіти, 

інформація 

про участь 

До всесвітнього Дня 

Молодіпоздоровлення в підрозділах. 

До Всесвітнього Дня працівника 

освіти: 

- участь у районних і міських 

святкових заходах; 

- святковий концерт з 

привітаннямпедагогічного колективу  

ПНЗ «КРЦМтаШ» 

Жовтень,2021 Педагоги- 

організатори, 

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Накази. 

Відео-звіти, 

фото 

До Дня міста: 

- участь у міських та районних 

заходах; 

- привітання колективу зі святом. 

- єдиний урок-заняття до Дня міста 

Жовтень,2021 Педагоги- 

організатори, 

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Фото-,  

відео-звіти 

Організація та проведення міського 

фестивалю декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва 

«Стежини рідної землі» 

Жовтень, 2021 

згідно з 

положенням 

Куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Накази, 

Звіти, 

матеріали 

Заходи, присвячені Дню визволення 

Запоріжжя від німецько-

фашистських загарбників 

10-14.10. 

2021 

Куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Інформація 

про заходи 

До Дня українського козацтва, Дня 

захисника України (Дня захисників 

Вітчизни): 

- участь у районних та міських 

святкових заходах; 

- єдиний урок-заняття, 

-розробка інформаційного листа в 

інформаційний куточок ПНЗ 

«КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

14.10.2021 Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Листівки, 

інформація, 

фото-, відео- 

звіти 

До Всесвітньогодня дитини конкурс 

малюнків. 

Всеукраїнськийзаочний конкурсробіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україно!» 

20.10.2021 

 

28.10.2021 

Керівники гуртків Фото звіти 



Організація і проведення Відкритого 

Турніру з робототехніки «RoboticУм» 

Жовтень- 

листопад, 

2021згідно з 

положенням 

Адіміністрація, 

методисти, 

керівники гуртків 

Фото-,  

відео-звіти 

День української писемності та мови: 

-розробка інформаційного листа в 

інформаційний куточок ПНЗ 

«КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

09.11.2021 Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів, 

керівникигуртків,

методисти 

Листівки  

Участь у заходах різного рівня: 

-обласний конкурс «Шляхами мужніх 

козаків» 

-Міжнародний фестиваль «Дивосвіт» 

за графіком Куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків, 

методисти 

Виставка ро

бітзвіти, 

інформація 

про участь 

Участь у планових заходах: 

-у обласному конкурсі малюнків 

«Світ без насилля»; 

- конкурс малюнку «Здай кров заради 

- життя» 

Листопад 

2021 

Куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Звіти, 

інформація 

про участь 

Виставка робіт до річниці Майдану та 

голодомору «День гідності та 

свободи» 

Планування роботи на період 

зимових свят і канікул 

21.11.2021 

 

Впродовж 

місяця 

Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків, 

методисти  

Звіти, 

інформація 

Участь у планових заходах: 

- обласному конкурсі - виставці 

«Космічні фантазії»;  

- міському фестивалі «Різдвяний 

подарунок другу»; 

- листівка герою 

-обласний конкурс ялинкових 

прикрас«Моя новорічна мрія» тощо 

згідно з 

положенням 

Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків, 

методисти 

Звіти, 

інформація 

про участь 

Районна спілка ветеранів: 

-спільні заходи до Міжнародного Дня 

інвалідів 

  

до 03.12.21 

протягом 

місяця 

відповідно до 

плануспівпра

ці 

Куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків, 

методисти 

Звітна 

інформація 

День збройних сил України: 

-розробка інформаційного листа в 

інформаційний куточок ПНЗ 

«КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

06.12.2021 Педагоги- 

організатори,  

  

Звіти 

День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЄС: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями 

до 14.12.2021 Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків, 

методисти  

Звіти, 

інформаційн

а сторінка 

Благодійний фестиваль «Добро орієнтовно Куратори стр. Наказ, 



починається з тебе» 17.12.2021  підрозділів, 

керівники гуртків 

положення, 

звіт 

Участь у міському конкурсі-

фестивалі «Різдвяні вітання» 

згідно з 

положенням 

Педагоги- 

організатори, 

керівники гуртків 

Інформація 

про участь 

Участь у заходах різного рівня: 

-міський фестиваль «Проводи зими»; 

-міський фестиваль «Місто Z» 

-міський фестиваль «Запорізький 

Коловрат» тощо 

згідно з 

положенням 

Керівники гуртків Інформація 

про участь 

Новорічні свята та розваги 

«Новорічні вогні запрошують у 

казку»: 

- привітання колективу  

ПНЗ «КРЦМтаШ» зі святом; 

- святкові заходи для вихованців та 

батьків 

до 28.12.2021 Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків, 

методисти 

Фото-,  

відео- звіти  

Організація та проведення 

новорічних та різдв’яних свят у  

ПНЗ «КРЦМтаШ»: 

- участь у районних та міських 

святкових заходах 

до 10.01.2022 Педагоги- 

організатори, 

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Фото звіти  

До Дня Соборності України: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної 

сторінки, проведення бесід з 

вихованцями 

22.01.2022 Педагоги- 

організатори 

Стенди, 

листівки 

Єдиний урок пам’яті до 

Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту 

27.01.2022 куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Стенди, 

листівки 

До Дня Героїв Небесної Сотні (на 

вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні – 

відважних співвітчизників): 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної 

сторінки, проведення бесід з 

вихованцями 

20.02.2022 Педагоги- 

організатори 

Стенди, 

листівки 

Міжнародний день рідної мови: 

-розробка інформац листа в 

інформаційний куточок ПНЗ 

«КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

21.02.2022 Педагоги- 

організатори 

Стенди, 

листівки 

  

День Святого Валентина: 

- привітання колективу  

ПНЗ «КРЦМтаШ» зі святом; 

- «Валентинова пошта» - оформлення 

поштового куточка для керівників 

гуртків та вихованців; 

- святкування, роздача листівок. 

12-13.02.2022 Педагоги- 

організатори 

Фото звіти  

До дня Захисника та річниці памяті 15-22.02.2022 Педагоги- Стенди, 



війни в Афганістані: 

- участь у районних та міських 

святкових заходах 

організатори, 

керівники гуртків 

листівки 

інформація  

Участь у планових заходах: 

- міському фестивалі «Проводи 

зими»; 

всеукраїнському конкурсі дитячого 

малюнка та фото «Моя сім’я за 

безпеку дорожнього руху» 

Лютий, 2022 Керівники гуртків Інформація 

про участь, 

фото звіти 

Міжнародний жіночій день - 8 

Березня: 

- участь у районних та міських 

святкових заходах; 

- привітання та святковий концерт з 

привітанням жіночого колективу 

ПНЗ «КРЦМтаШ» 

07.03.2022 Куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Стенди, 

листівки 

Участь у обласних планових заходах: 

-фестивалі писанок «Писанковий 

рай»;  

-обласній виставці декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і люби 

свій край» 

згідно з 

положенням 

Педагоги- 

організатори,  

куратори стр. 

підрозділів 

Інформація, 

звіти 

Надання практичної та методичної 

допомоги керівникам гуртків у 

проведенні масових заходів 

постійно Педагоги- 

організатори 

  

Шевченківські дні: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями 

09.03.2022 Педагоги- 

організатори, 

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків 

Стенди, 

листівки 

Всеукраїнський день боротьби з 

туберкульозом.  

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями 

24.03.2022 Педагоги- 

організатори  

Стенди, 

листівки 

  

Міжнародний день театру: 

-розробка інформаційного листа в 

інформаційний куточок ПНЗ 

«КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

25.03- 

28.03.2022 

Педагоги- 

організатори  

Стенди, 

листівки 

  

Участь у заходах різного рівня: 

- всеукраїнський конкурс «Знай і 

люби свій край»; 

-всеукраїнський конкурс-виставка 

«Наш пошук і творчість тобі 

Україно»; 

-міський фестиваль «Зберемо 

воєдино всю нашу родину»; 

- обласний конкурс учнів мол. віку з 

ПТМ; 

-всеукраїнський конкурс-виставка з 

згідно з 

положенням 

Педагоги- 

організатори, 

куратори стр. 

підрозділів, 

керівники гуртків  

Інформація. 

фотозвіти 



ПТМ тощо 

До Дня сміху: 

- конкурс дитячих робіт 

«Гумористичні об’яви в малюнках» 

01.04.2022 Педагоги- 

організатори 

Фото звіти  

До Всесвітнього Дня здоров’я  

-заходи у спортивних гуртках,  

-змагання, естафетитощо. 

До Дня авіації і космонавтики: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями 

7.04.2021 

 

 

12.04.2021 

Педагоги- 

організатори 

Змагання 

 

 

Стенди, 

листівки 

  

Великоднє свято: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями 

До 24.04.2022 Педагоги- 

організатори 

Фото звіти, 

інформація 

День працівника пожежної охорони 

України: 

-розробка інформаційного листа в 

інформаційний куточок ПНЗ 

«КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

17.04.2022 Педагоги- 

організатори 

Стенди, 

листівки 

Участь у Всеукраїнськихфестивалях За 

запрошенням 

Керівники гуртків Фотозвіт 

До міжнародного дня пам’яті жертв 

радіаційних аварій та катастроф: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями; 

-Тиждень ЦЗ, День ЦЗ 

26.04.2022 Педагоги- 

організатори  

Стенди, 

листівки 

  

День навколишнього середовища 

України: 

-розробка інформаційного листа в 

інформаційний куточок  

ПНЗ «КРЦМтаШ» та структурних 

підрозділів «Святковий вісник» 

20.04.2022 Педагоги- 

організатори 

Стенди, 

листівки 

Участь у заходах різного рівня: 

-«Таланти твої, Україно!» 

- «Веселий пензлик» 

 - «Квітневі дзвони» 

- «Свято Терпсихори» 

згідно з 

положенням 

Педагоги- 

організатори, 

керівники гуртків 

Інформація 

про участь  

До Дня пам’яті та примирення та Дня 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні: 

- участь у міських та районних 

заходах (мітингах, парадах, 

концертах); 

- привітання колективу  

ПНЗ «КРЦМтаШ» зі святом. 

08.05 -

09.05.2022 

Педагоги- 

організатори, 

керівники гуртків  

Інформація,

фотозвіти 

До свята Матері: 13.05.2022 Педагоги- Стенди, 



-оформлення інформаційного стенд ; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями. 

До Міжнародного дня сім’ї: 

-оформлення інформаційного стенду; 

- розробка інформаційної сторінки в 

допомогу керівникам гуртків в 

проведені бесід з вихованцями 

організатори листівки 

Інформація  

До дня Європи – просвітницькі 

матеріали; 

- участь у міських та районних 

заходах; 

18.05.2022 

 

 

 

Педагоги- 

організатори, 

керівники гуртків  

Інформація  

Підсумки організаційно-масової 

роботи закладу за 2021-2022 н.р. 

 

До 30.05.2022 

Перерва С.С. Інформація  

Підготовка заходів та майстер-класів 

для організації дозвілля в 

пришкільних таборах відпочинку 

26.05-

30.05.2022 

Перерва С.С., 

педагоги- 

організатори 

Графік 

проведення 

заходів, звіти 

До Міжнародного дню захисту дітей: 

- участь у міських та районних 

заходах (концертах, майстер-класах 

тощо) 

30.05-31.05. 

2022 

Педагоги- 

організатори, 

керівники гуртків  

Інформація,

фотозвіти 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Цілі: 

1. Формування колективу однодумців, здатного гармонійно адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі і відповідати викликам ХХІ століття. 

2. Розвиток і підвищення професійної компетентності і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників. 

3. Забезпечення якісного методичного супроводу освітнього процесу вумовах упровадження 

нових технологій розвитку, навчання і виховання підростаючого покоління. 

4. Надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги педагогічним працівникам. 

5. Вивчення і впровадження інноваційних освітніх технологій; оновлення теорії та практики 

навчання і виховання дітей та підлітків відповідно до вимог Нової української школи, розвиток 

новаторських пошуків. 

6. Удосконалення змісту, форм та методів освітнього процесу, спрямованих на вирішення 

сучасних завдань. 

7. Формування позитивного ставлення педагогів до методичної роботи. 

8. Створення комфортних умов для життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу закладу. 

9. Оновлення програмно-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Назва заходу 

Зміст діяльності 

Термін 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Організаційно-методична діяльність 

 Організація роботи методичних 

ланок: 

- Клубу особистісного і 

професійного зростання «Інсайт»  

-комунікативного клубу для 

вихованців «Soft skills» 

-методичних об’єднань, методичної 

ради 

-Школи лідерства (для молодих 

педагогів) 

Серпень-

вересень 2021 

 

Буйниченко Л.Д. 

Координаторита 

керівники груп 

 

 

Наказ  

Плани роботи 

 

Розробка, експертиза і затвердження 

планів роботи всіх ланок методичної 

роботи: методичних об’єднань, 

творчих груп, методичної ради 

Серпень2021 

 

 

Буйниченко 

Л.Д., 

координатори та 

керівники груп 

Протокол 

НМР 

Наказ  

 

Практикум з календарно-

тематичного планування відповідно 

до навчальних програм гуртків 

Серпень 2021 

 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Календарно-

тематичні 

плани 

Практикум для педагогів 

«Особливості організації навчання за 

допомогою дистанційних технологій 

(Discord)» 

Серпень 2021 

 

Гусарова В.В.  

Схвалення і затвердження оновлених 

програм або програм, які втратили 

чинність 

До вересня 

2021 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Наказ, перелік 

програмного 

забезпечення 

 Оновлення електронного банку 

(репозитарій) програм гуртків 

практичного спрямування на 

офіційному сайті закладу 

Вересень 2021 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Електронний 

банк програм 

 

Оновлення, поповнення сайту 

закладу інформацією, координування 

Постійно Буйниченко Л.Д. Сайт закладу 

 



роботи авторських блогів творчих 

педагогів та колективів, youtube-

каналу 

Педагог-

організатор 

Відвідування гурткових занять з 

метою надання методичної допомоги 

За розкладом Буйниченко Л.Д. 

 

Аналіз 

заняття 

Здійснення моніторингу професійної 

майстерності педагогічних 

працівників  

Постійно Буйниченко Л.Д. Таблиця 

Науково-методичний супровід освітнього процесу 

(педагогічні ради, семінари, тренінгові заняття, декади тощо) 

Педагогічні ради 

1.«Прогностичні орієнтири розвитку 

закладу і позашкільної освіти у 2021-

2022 н.р.» 

2. Педагогічна рада  

«Формувальне оцінювання 

досягнень вихованців як інструмент 

побудови індивідуальної траєкторії 

зростання» 

3.Педагогічна рада «Створення 

сучасного освітнього простору» 

4. Педагогічна рада  

«Аналіз стану діяльності 

педколективу у 2021-2022 н.р.» 

Серпень, 2021 

 

 

Листопад, 

2021 

 

 

Березень, 

2022 

 

Травень, 2022 

 

Хвастик М.В. 

ПерерваС.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Буйниченко Л.Д. 

 

 

 

Перерва С.С. 

 

 

Буйниченко Л.Д. 

Перерва С.С. 

Матеріали 

педагогічної 

ради, книга 

протоколів, 

рішення 

 

 

 

Тиждень педагогічної майстерності: 

відкриті заняття, взаємовідвідування, 

презентації перспективного досвіду 

роботи тощо 

Лютий, 2022 Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

Перерва С.С. 

Пушкаш Н.А. 

Матеріали 

 

Тиждень академічної доброчесності Березень, 

2022 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Лошак В.В. 

План 

Селфі-коучинг – як технологія 

професійного розвитку 

(саморозвиток, само наставництво) 

Грудень, 2021 Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

План 

проведення 

Психологічний практикум 

«Профілактика емоційного та 

професійного вигорання (розвиток 

стресостійкості) 

Квітень, 2022 Лошак В.В. План 

проведення 

Засідання Клубу особистісного та 

професійного зростання «Інсайт» 

Окремий план Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

Рекомендації 

План 

Засідання комунікативного клубу 

«Soft skils» (для представників 

дитячого самоврядування) 

Листопад, 

2021 

Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

Рекомендації 

План 

Випуск методичних дайджестів, 

педагогічних анонсів, щомісячних 

планів 

Прот.року 

 

Пушкаш Н.А.  

Лошак В.В. 

Дайджести, 

анонси 

Організація методичного супроводу 

педагогів, які атестуються 

Прот.року 

 

Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

Матеріали 

 

Організація роботи консультпункту 

«Виникло питання» 

Щочетверга 

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Матеріали 

 



Анкетування учасників освітнього 

процесу щодо якості організації 

освітніх процесів, співбесіди, 

інтерв’ю, вивчення документації 

тощо та висвітлення результатів на 

педагогічних радах 

Протягом 

року 

Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

Тригуб Н.Г. 

 

Матеріали 

 

Методичний супровід укладання 

навчальних програм гуртків 

Квітень-

Травень 2022 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Програми 

Організація конкурсної діяльності 

Участь в обласному конкурсі 

методичних розробок науково-

технічного напрямку,художньо-

естетичного напрямку 

Протягом 

року (за 

окремим 

планом 

структур, які 

проводять) 

Методисти Методичні 

розробки 

 

Участь у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності «Джерело 

творчості» 

Листопад, 

2021 

 

Педагоги 

закладу 

 

Методичні 

розробки 

 

Участь у грантових програмах, 

конкурсах (регіональних, 

міжнародних) 

Протягом 

року 

 

Педагоги 

закладу 

 

Заявка 

Розрахунки 

Реалізація сумісного творчого 

проекту ПНЗ «КРЦМтаШ» та 

ЗАЛ№23 з питань медіаосвіти 

Протягом 

року 

 

Буйниченко Л.Д. Меморандум 

Підготовка методичних матеріалів та 

участь у Всеукраїнському конкурсі 

рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів 

системи освіти у 2022 році" 

(обласний етап) 

II півріччя Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Педагоги 

закладу 

 

Матеріали 

Узагальнення, систематизація та поширення 

перспективного досвіду роботипедагогів закладу 

Залучення досвідчених педагогів 

допроведення майстер-класів з 

метою обміном досвіду роботи 

Протягом 

року 

Педагоги  

 

Матеріали 

Методична толоказ питань 

узагальнення і систематизації 

методичних матеріалів керівників 

гуртків  

Вересень-

жовтень, 2020 

 

Куратори 

структурних 

підрозділів, 

керівники 

гуртків 

Матеріали, 

дидактичні 

комплекси 

 

Залучення педагогів до написання 

фахових статей на освітніх порталах 

або педагогічних виданнях 

Протягом 

року 

Педагоги Статті  

Участь педагогів у «круглих» столах, 

практикумах, конференціях тощо 

Протягом 

року 

Педагоги Матеріали 

Програмно-методичне забезпечення 

Розробка адаптованих програм 

 

Квітень, 

травень, 2022 

Педагоги 

 

Програми 

 

Підготовка рецензій до адаптованих 

програм 

Травень, 2022 Педагоги 

 

Рецензії 

 

Експертиза та корекція програм  Квітень Буйниченко Л.Д. Програми 

https://imzo.gov.ua/2019/02/08/lyst-imzo-vid-07-02-2019-22-1-10-389-pro-metodychni-materialy-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-rukopysiv-navchal-noi-literatury-dlia-pozashkil-nykh-navchal-nykh-zakladiv-systemy-osvity-u-2/
https://imzo.gov.ua/2019/02/08/lyst-imzo-vid-07-02-2019-22-1-10-389-pro-metodychni-materialy-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-rukopysiv-navchal-noi-literatury-dlia-pozashkil-nykh-navchal-nykh-zakladiv-systemy-osvity-u-2/
https://imzo.gov.ua/2019/02/08/lyst-imzo-vid-07-02-2019-22-1-10-389-pro-metodychni-materialy-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-rukopysiv-navchal-noi-literatury-dlia-pozashkil-nykh-navchal-nykh-zakladiv-systemy-osvity-u-2/


 Травень, 2022   

Розгляд програмно-методичного 

забезпечення на наступний 

навчальний рік 

Травень, 2022 

 

Педагогічна рада 

 

Рішення  

 

Затвердження та погодження 

навчальних програм 

Червень, 2022 Буйниченко Л.Д. Програми 

Наказ  

Створення посібників, 

 розробка методичних рекомендацій тощо 

Поповнення електронного 

методичного журналу «Педагогічна 

мозаїка» методичними статтями 

Протягом 

року 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

 

Статті 

 

Випуск методичних дайджестів, 

педагогічних анонсів, розміщенняна 

сайті 

Постійно 

 

Методисти  

Лошак В.В. 

 

Дайджести, 

анонси 

Оформлення та оновлення 

методичних стендів 

Постійно 

 

Пушкаш Н.А. 

 

Стенди 

 

Підвищення рівня самоосвіти педагогів 

Визначення тем самоосвіти педагогів 

 

Вересень, 

2021 

 

Педагоги,  

Пушкаш Н.А., 

керівники МО 

Каталог тем 

 

Методичний супровід педагогів, що 

атестуються, анкетування, 

діагностика, створення і 

презентаціяпортфоліо 

До 1 квітня 

2022 

 

 

Пушкаш Н.А. 

Лошак В.В. 

 

Матеріали 

 

Огляд цікавих статей з фахової 

літератури, інтернет-статей тощо на 

інформаційно-методичних нарадах 

Щомісяця 

 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

 

Статті 

Залучення педагогічних працівників 

до участі у вебінарах, онлайн-

пратикумах тощо 

Постійно  

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Сертифікати 

участі 

Надання індивідуальних методичних 

консультацій щодо організації 

дієвоїсамоосвітньої роботи педагогів 

із визначеної теми 

Постійно, 

щочетверга 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

 

 

Організація методичного супроводу педагогів, 

 які атестуються 

Визначення педагогів, що 

атестуються в 2021-2022 н.р. 

Серпень 2021 Перерва С.С. Список 

педагогів 

Підготовка наказу «Про атестацію 

педагогічних працівників у 2021-

2022 н.р. 

До 20.09.21 

 

Перерва С.С. Наказ  

 

Оформлення стенду «На допомогу 

педагогу, який атестується» 

До 1.10.2021 

 

Перерва С.С. Матеріали, 

стенд 

Створення пам’ятки для педагогів «Я 

атестуюся» (зі змінами) 

До 25.09. 2021 Буйниченко Л.Д. 

 

Пам’ятка 

 

Проведення інформаційно-

методичної наради для цієї категорії 

педагогів з метою ознайомлення їх з 

нормативно-правовою 

документацією, методичними 

рекомендаціями тощо 

Вересень, 

2021 

 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

 

Матеріали, 

документи, 

Положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників 



 

  

Анкетування та діагностування 

педагогів відповідно до програми 

дослідження особистісного та 

професійного зростання 

Атестац.пер. 

 

Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

 

 

Програма 

дослідження, 

анкети, 

рекомендації 

Створення педагогами, які 

атестуються, електронного 

портфоліо (творчих звітів) 

Січень, 2022 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Педагог 

Електронне 

портфоліо 

 

Вернісаж портфоліо педагогів, що 

атестуються (розміщення на сайті) 

Лютий, 2021 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Сайт, 

портфоліо 

Надання консультативної допомоги з 

оформлення портфоліо, методичних 

матеріалів 

Протягом 

атестаційного 

періоду 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

 

Матеріали  

 

 

Написання характеристики педагога, 

який атестується 

Протягом 

атестаційного 

періоду 

Буйниченко Л.Д. 

Перерва С.С. 

Характеристи

ка  

 

Вивчення членами атестаційної 

комісії портфоліо педагога 

(дистанційно) 

Протягом 

атестаційного 

періоду 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Портфоліо 

педагогів 

 

Хіт-парад відкритих занять 

педагогів, які атестуються 

 

Окремий 

графік 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Графік занять 

Співпраця з установами 

освіти і науки, науковими закладами міста; соціальне партнерство 

Участь педагогів центру у майстер-

класах, творчих лабораторіях, 

динамічних групах, творчих 

зустрічах району, міста, області 

тощо: 

-участь у серпневій діловій зустрічі 

управлінців (директор, заступники 

директора, психолог, методист); 

-організація та проведення 

практичних семінарів, практикумів 

щодо обміну перспективним 

досвідом роботи, скайп-конференцій 

тощо 

Окремий план 

 

 

Директор, 

заступник 

директора, 

психолог, 

методист, 

педагоги гуртків  

 

 

Матеріали 

 

 

Налагодження співпраці з науковими 

установами, вищими навчальними 

закладами, бібліотеками тощо 

Вересень, 

2020 

Адміністрація  

 

Угоди 

 

Участь в «Асоціаціїсприяння 

розвитку природничо-математичної 

та інженерної освіти у Запорізькій 

області» (конференції, круглі столи, 

практикуми тощо) 

Протягом 

року 

Хвастик М.В. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Проведення спільних засідань 

методичних об’єднань центру і 

методичних об’єднань закладів 

освіти району 

За графіком 

 

Керівники МО Плани роботи 

 

 



VI. Організація роботи з обдарованими, здібними та талановитими дітьми 

Цілі:  

1. Виявлення, навчання, розвиток, виховання і підтримка обдарованих , здібних та 

талановитих дітей. 

2. Створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дітей та підлітків. 

3. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими, 

здібними і талановитими дітьми. 

4. Впровадження інноваційних форм, методів, прийомів навчанняобдарованих дітей. 

5. Забезпечення підтримкиобдарованихдітейшляхомстворення умовдля їх творчого, 

інтелектуального, духовногоі фізичного розвитку, їх моральне та матеріальне заохочення. 

6. Відстеження результативностізростання навчальних досягнень обдарованих, здібних і 

талановитих дітей, творчих дитячих колективів. 

 

Назва заходу 

Зміст діяльності 

Термін 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Поповнення банку 

психодіагностичних методик, 

спрямованих на виявлення 

обдарованих і здібних дітей 

Постійно Лошак В.В. 

 

Банк методик 

Проведення індивідуальних 

консультацій з вищезазначеною 

категорією дітей 

Постійно Лошак В.В. 

 

Журнал обліку 

роботи 

Організація роботи комунікативного 

клубу «Soft skills» з метою 

формування і розвитку лідерських 

якостей учасників освітнього 

процесу 

За окремим 

планом 

роботи 

Лошак В.В. 

 

План роботи 

клубу 

Підвищення фахового рівня 

педагогічних працівників шляхом 

залучення їх до участіу психолого-

педагогічних практикумах, 

семінарах, тренінгах, майстер-класах 

різних рівнів з питань роботи з 

обдарованими та здібними дітьми  

Протягом 

року 

Буйниченко Л.Д. 

Лошак В.В. 

 

Матеріали 

Висвітлення цікавих статей з 

педагогічної преси на інформаційно-

методичних нарадах щодо 

інноваційних форм та методів роботи 

з обдарованими та здібними дітьми, 

їх обговорення 

Постійно Пушкаш Н.А. Протоколи 

нарад 

Здійснення співпраці з іншими 

установами, громадськими 

організаціями, соціальними 

установами тощо, які опікуються 

проблемами обдарованості 

Постійно Адміністрація Угоди  

Залучення до співпраці вищих 

навчальних закладіву напрямку 

роботи з обдарованимита здібними 

дітьми 

Постійно Адміністрація Угоди  

Створення портфоліо обдарованих 

дітей (каталоги творчих продуктів, 

фото колажі тощо) 

Травень 

2022 

Педагоги Портфоліо  



Виявлення та підтримка обдарованих 

дітей, які належать до соціально 

незахищених категорій.  

Залучення їх до участіу конкурсах, 

фестивалях, заходах 

Постійно Педагоги  

Лошак В.В. 

 

Висвітлення досягнень вихованців та 

їх педагогів на офіційному сайті ПНЗ 

«КРЦМтаШ» 

Постійно Буйниченко Л.Д. Сайт ПНЗ 

«КРЦМтаШ» 

Популяризація здобутків 

обдарованих дітей через місцеві ЗМІ, 

сайт закладу, канал Youtube 

Постійно Адміністрація Замітки, статті, 

відео 

Залучення вихованців до участі в 

різноманітних конкурсах, олімпіадах, 

фестивалях, виставках, змаганнях 

тощо різних рівнів. 

Постійно Педагогічний 

колектив 

Положення 

Організація  індивідуальної  форми 

роботи з обдарованими та здібними 

вихованцями 

Протягом 

року 

Адміністрація Навчальний 

план 

Реалізація творчого проекту 

«Територія таланту». Нагородження 

переможців сертифікатами 

«Вихованець року» на урочистому 

святі «Останнього дзвоника» 

Травень 

2022 

Адміністрація 

 

Сертифікати 

Організація персональних виставок 

робіт обдарованихдітей у кожному 

структурному підрозділі, бібліотеках, 

поліклініці, на фестивалях, конкурсах 

тощо 

Протягом 

року 

Педагоги, 

куратори 

стр.підр 

Виставкові 

роботи  

Популяризація STEM-освіти через 

проведення семінарів, практикумів, 

тренінгів для педагогів міста, району 

За погодж. Адміністрація План, 

матеріали 

Реалізація програми з розвитку 

технічних здібностей вихованців 

"Сходинками до творчості" 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог Лошак 

В.В. 

Програма 

Оформлення стендів інформацією 

про досягнення вихованців центру, 

творчих колективів 

Постійно  Культорганізато

р  

Стенди 

Оформлення стенду «Наші 

випускники» 

Протягом 

року 

Педагог-

організатор 

Стенди 

Про підсумки роботи з обдарованими 

дітьми. 

Травень 

2022 

Перерва С.С. Інформація до 

педради 

Здійснення моніторингу активності 

дитячих творчих колективів, окремих 

вихованців. Підведення підсумків на 

педагогічній раді.  

Протягом 

року 

 

 

Педагог-

організатор 

Моніторинг 

 

Надання пропозиції кандидатур на 

нагородження премією міського 

голови вихованців закладу в рамках 

реалізації міської програми 

«Обдаровані діти» та їх наставників 

Травень 

2022 

Перерва С.С. Супровод.доку

менти, заявка 

 

 



VII. Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Цілі:  

1. Попередження травматизму серед учасниківосвітнього процесу. 

2. Створення безпечних умов праці та навчання в умовах карантину. 

3. Виконання вимог, нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, дорожнього 

руху, цивільного захисту тощо. 

4. Створення комфортних психологічних умов для оптимальної праці педагогів та гуртківців. 

5. Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення. 

 

Зміст діяльності 

 

Термін 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Реалізація плану основних заходів 

цивільної оборони ПНЗ 

«КРЦМтаШ» 

Протягом 

року 

Хвастик М.В. 

Буйниченко 

Л.Д. 

Наказ, педрада 

Оновлення стенду з питань 

цивільного захисту, ТБ, ОП тощо 

Серпень  Буйниченко 

Л.Д. 

Перерва С.С. 

Кур.стр.підр 

Стендовий 

матеріал 

Оформлення стенду щодо короно 

вірусної хвороби, додержання 

вимог особистої гігієни тощо 

Серпень  Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів. 

Стендовий 

матеріал 

Оновлення матеріалів: 

методичних розробок, виховних 

бесід, сценаріїв, ігрових заходів 

тощо в кожному структурному 

підрозділі 

Серпень  Куратори стр. 

підрозділів 

Матеріали 

Видання наказу «Про 

запровадження 

протиепідемічнихзаходіву ПНЗ 

«КРЦМтаШ» 

Серпень Адміністрація Наказ 

Додержання Тимчасовогопорядку 

протиепідемічних дій у  

ПНЗ «КРЦМтаШ» в період 

карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби 

Постійно Адміністрація 

Куратори 

стр.підрозділів 

Педагоги  

Тимчасовий 

порядок дій 

Огляд закладу до початку 

навчального року (поточний 

контроль) акти готовності 

(приписи), акти-дозвіли тощо 

IV тиждень 

серпня 

Адміністрація, 

Бисько Ю.І. 

Акти  

Підготовка 

1. Про організацію роботи з 

охорони праці в ПНЗ «КРЦМтаШ» 

2. Про організацію роботи щодо 

попередження травматизму. 

- Підготувати звіт до ТВО про стан 

травматизму за ІІІ кв. 2021 

Протягом 

вересня 

Адміністрація, 

Бисько Ю.І. 

Перерва С.С. 

Накази, 

звіт 

Реалізація плану основних заходів 

з охорони праці ПНЗ «КРЦМтаШ» 

Протягом 

року 

Хвастик М.В. 

Бисько Ю.І. 

Перерва С.С. 

Концур В.О. 

Наказ 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Реалізація плану заходів щодо 

попередження дитячого 

травматизму  

ПНЗ «КРЦМтаШ» 

Протягом 

року 

Перерва С.С. 

Концур В.О. 

Куратори стр. 

підрозділів. 

Наказ, педрада 

Нарада з керівниками підрозділів 

ПНЗ «КРЦМтаШ» щодо напрямків 

роботи з питань охорони праці в 

2021-2022 н.р. 

Вересень  Бисько Ю.І.  

Видати накази: 

1. Про підготовку ПНЗ 

«КРЦМтаШ» до осінньо-зимового 

періоду. 

2. Про запобігання негативних 

наслідків несприятливих 

метеорологічних умов. 

3. Про організацію безпеки під час 

екскурсій, масових заходів. 

Протягом 

жовтня 

Адміністрація,  

Бисько Ю.І. 

Перерва С.С. 

Накази  

Наказ «Про профілактику гострих 

респіраторно-вірусних інфекцій» 

ІІІ тиждень 

листопада 

Перерва С.С. 

Тригуб Н.Г. 

Наказ  

Розгляд питання щодо стану 

роботи з питань ЦЗ на педагогічній 

раді 

IV тиждень 

листопада 

Адміністрація Рішення педради 

ПроведенняМісячникузосновбезп

екижиттєдіяльності 

Протягом 

листопада 

Тригуб Н.Г. План заходів 

Видання підсумкових наказів з 

питань цивільного захисту 

II-III тиждень 

грудня 

Буйниченко 

Л.Д. 

Накази 

Підготовка наказу «Про 

організацію роботи щодо 

попередження дитячого 

травматизму під час проведення 

новорічних свят» 

- Підготувати звіти до ТВО про 

стан травматизму за ІVкв., та 

2021р. (смертельні наслідки, тр-м 

під час освітнього процесу,ДТП 

- Підготувати звіт до форми 7-ТНВ 

Протягом 

грудня 

Адміністрація,  

Бисько Ю.І. 

Накази  

Аналіз травматизмуза ІVкв. 2021р. 

 

 

ІV тиждень 

грудня 

Бисько Ю.І. 

Куратори стр. 

підрозділів 

Звіт  

Оновлення стенду з питань 

цивільного захисту  

Протягом 

січня 

 

Буйниченко 

Л.Д. 

Куратори стр. 

підрозділів 

Стендовий 

матеріал  

Оновлення матеріалів: 

методичних розробок, виховних 

бесід, сценаріїв, ігрових заходів 

тощо в кожному підозділі 

Протягом 

січня 

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Матеріали 

Розробка плану основних заходів 

цивільної оборони ПНЗ 

«КРЦМтаШна 2022р. 

I-II тиждень 

січня 

Буйниченко 

Л.Д. 

План 



Реалізація перспективного плану 

розвитку і вдосконалення з ЦЗ  

Протягом 

календарного 

року 

Буйниченко 

Л.Д. 

План 

Видання організаційних та 

підсумкових наказів з питань 

цивільного захисту 

I-II тиждень 

Січень  

Буйниченко 

Л.Д. 

Накази 

Семінар“Запобігання травматизму 

учнів під час занять в спортивних 

гуртках та змагань,для керівників 

спортивних та танцювальних 

гуртків. 

ІІІ тиждень  

січня 

Бисько Ю.І. Матеріали  

Нарада керівників підрозділів 

щодо БЖ вихованців та ОП 

працівників під час проведення 

екскурсій, виходів, виїздів за межі 

закладу. 

ІІІ тиждень 

лютого 

Бисько Ю.І  

Проведення Місячнику здоров’я  Протягом 

березня 

Перерва С.С. 

Тригуб Н.Г. 

План заходів 

Видати накази: 

- Про організацію роботи по 

попередженню нещасних 

випадків.  

- Підготувати звіт до ТВО про стан 

травматизму за І кв. 2022р. 

ІІ-ІІІ тиждень 

березня 

Бисько Ю.І. Накази 

Звіт  

Проведення місячнику і Дня 

цивільного захисту 

Квітень БуйниченкоЛ.Д

. 

Куратори стр. 

підрозділів 

Наказ, плани 

Видати накази: 

1. Про посилення протипожежного 

захисту у весняно-літній період 

2022р. 

2. Про організацію охорони праці 

під час ремонтних робіт. 

3. Про проведення Тижня безпеки 

праці. 

4. Про проведення дня охорони 

праці 

ІІ-ІІ тиждень 

квітня 

Бисько Ю.І. 

Перерва С.С. 

Концур В.О. 

 

Накази  

Огляд підрозділів щодо 

проведення Дня охорони праці 

Квітень  Адміністрація,  

Бисько Ю.І. 

Довідка  

Видати накази: 

1. Про запобігання отруєнням, 

іншим нещасним випадкам серед 

дітей під час літнього відпочинку. 

2. Про підсумки роботи щодо 

створення безпечних і 

нешкідливих умов організації 

освітнього процесу в ПНЗ 

«КРЦМтаШ»за період 2021-

2022н.р. 

ІІ-ІІ тиждень Перерва С.С. Накази  



Підготувати звіт до ТВО про стан 

травматизму за ІІ кв. 2022 р 

 Бисько Ю.І Звіт  

Контроль за дотримуванням вимог 

правил охорони праці під час 

виконання ремонтних робіт уПНЗ 

«КРЦМтаШ» 

Протягом 

літнього 

періоду 

Адміністрація, 

інженер з ОП 

 

 

  



VIII.Робота з батьківською громадськістю, співпраця з закладами освіти і науки,  

іншими установами. 

Цілі:  

1. Встановлення партнерських стосунків із батьками. 

2. Забезпечення участі батьків у життєдіяльності гуртків. 

3. Забезпечення ефективної взаємодії, своєчасного інформування, спільної діяльності 

органів і установ освіти з іншими соціальними інститутами у правовому і превентивному 

вихованні підростаючого покоління. 

Назва заходу 

Зміст діяльності 

Термін 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальн. 

1.Скласти графік та тематику батьківських 

зборів на рік. 

2.Батьківські збори  

3.Анкетування батьків. 

4.Вибори батьківської ради та планування її 

діяльності. 

І-ІІІ 

тиждень 

вересня 

Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

План-

графік, 

матеріали 

Індивідуальна робота з батьками за участю 

педагогів, психологів, лікарів, тощо 

Постійно Тригуб Н.Г. 

Кур.стр.підрозділів 

Інформація  

Підтримувати постійний зв’язок з родинами 

категорійних дітей з питань виховання 

Постійно Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Продовжити просвітницьку роботу з 

батьками гуртківців на засіданнях 

батьківських комітетів/рад 

За окремим 

графіком 

Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

За графіком 

і 

тематикою 

Стендові інформаційні вісники для батьків 

з питань виховання, навчання та безпеки 

життєдіяльності (канікулярний період) 

Протягом 

року 

Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

Стіннівки, 

інформація, 

матеріали 

Участь батьків в організації 

профілактичних бесід (згідно з планом 

роботи підрозділів) з батьківською 

громадою та вихованцями 

Постійно  Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

План-

графік 

Залучення батьків до спільної організації та 

проведення традиційних свят 

Постійно Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Провести відкриті підсумкові заняття та 

творчі звіти дітей для батьків 

Грудень 

Травень  

Керівники гуртків 

Бат. комітет 

 

Обговорення питань щодо організації 

господарської та матеріально-технічної 

допомоги центру в проведенні навчальної 

та виховної роботи 

Серпень, 

Травень 

Куратори стр. 

підрозділів 

Бат.комітет 

 

Підсумкові загальні збори голів 

батьківських комітетів підрозділів та 

батьківської ради закладу, щодо 

обговорення досягнень і результатів року. 

Звіт батьківської ради закладу за 

підсумками року. Обговорення проблем, які 

потребують розв’язання в новому 

навчальному році 

Травень 

Тригуб Н.Г. 

Куратори стр. 

підрозділів 

Батьківська рада 

Звіти 

Відзначення подяками батьків за активну 

участь в житті ПНЗ «КРЦМтаШ» 

Травень Тригуб Н.Г.  

Кур.стр.підрозділів 

 



IХ. Фінансово - господарська діяльність. 

Цілі:  

1.Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладу. 

2.Залучення додаткових коштів, не заборонених законодавством України для осучаснення 

матеріально-технічної бази закладу. 

3.Створення комфортних та безпечних умов для організації освітнього процесу в гуртках. 

4.Проведення поточних ремонтних робіт. 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

особи 

Приміт

ки 

І. Підготовка та оновлення будівель, приміщень ПНЗ « КРЦМтаШ», та структурних 

підрозділів до нового нав. року: проведення косметичного, точкового, поточного ремонтів 

Основні будівлі ПНЗ «КРЦМтаШ» (Ситова, 

17-а, Степова, 13): 

- підготовка, ремонт до фарбування панелей, стін, 

підвіконня, плінтусів, дверей, уступів, тощо - 

фарбування підвіконня віконних рам,  

- цементування вентиляційних шахт та парапету 

по периметру на даху, 

-ремонт вхідних сходин, кватирок у коридорах,  

- ремонт в’їзних воріт, паркану, фарбування,  

- ремонт цоколю будівель (цементування, 

ґрунтування, фарбування), 

- ремонт фасаду (Степова, 13),  

- часткова заміна аварійної зворотної труби 

опалення на 1 поверсі(Степова, 13),  

- демонтаж старих, встановлення нових розеток, 

вимикачів, автоматів напруги (Степова, 13)тощо. 

- частковий ремонт: підлоги (60-90 кв.м), стін 

150-220 кв.м), стелі (200-240 кв.м) на 1 поверсі 

(Степова, 13). 

Структурний підрозділ «МАУБ»: 
- демонтаж старих та заміна 2-х вікон на 

пластикові,  

- демонтаж старих та заміна 2-х дверей, 

обробка, шпатлювання, фарбування відкосів, 

- часткова заміна плінтусів тощо, 

- частковий ремонт стелі після затікання з 

даху. 

Структурний підрозділ «Крос»:  

- виготовлення та встановлення захисних 

травмобезпечнихекранів на вікнах, батареях 

тастінах (на рівні від підлоги до підвіконня) в 

приміщенні спортивно-тренувальної зали (за 

технічним паспортом основне приміщення 80, 

загальною площею 71,7 кв.м ), 

- оновлення, частковий косметичний ремонт 

навчальних приміщень. 

Структурний підрозділ «Олімпієць»: 

- ремонт і підготовка до фарбування стін, 

стелі спортивної зали №2 , 

- ремонт сходин та фасаду тощо,  

Липень-

серпень 

Концур В.О. 

Куратори стр. 

підрозділів,  

техслужба 

 



- оновлення, частковий косметичний ремонт 

навчальних приміщень тощо. 

- заміна світильників в навчальних приміщеннях. 

Структурний підрозділ «Буревісник»: 

- ремонт та фарбування сходин ганку,  

- підготовка та фарбування, оновлення 

навчального інвентарю, (парти, столи, стільці, 

шафи тощо) 

- встановлення, монтажелектроводонагрівача, 

- оновлення, частковий косметичний ремонт 

навчальних приміщень тощо. 

Структурний підрозділ «Райдуга»: 

- ремонт і підготовка до фарбування 

внутрішніх стін, стелі, вітрини підвіконня, 

плінтусів, дверей уступів, 

- фарбування, косметичний ремонт 

зовнішніх стін, вікон з вулиці, 

- оновлення, частковий косметичний ремонт 

навчальних приміщень тощо, 

- заміна світильників в навчальних приміщеннях 

ІІ. Підготовка до опалювального сезону 

Обстежити стан теплової ізоляції системи 

опалення в підвальних приміщеннях будівель 

закладу, відремонтувати місця де  

ізоляція є неякісною.  

До 20 

липня 

2021р 

Концур В.О.  

Обстежити стан даху будівель, провести ремонтні 

роботи забезпечити неможливимпротікання даху 

(гідро ізолювати, засмолити місця течі). 

До 20 

липня 

2021р 

Концур В.О.  

Провести повірку, або необхідну експертизу 

засобів обліку тепла (лічильники,манометри, 

тощо)  

До 30 

липня 

2021р 

Концур В.О.  

Зменшити до мінімуму споживання 

енергоносіїв в філіях, підрозділах на період 

канікул та карантину 

постійно Концур В.О. 

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Строго дотримуватись наданих лімітів, не 

допускаючи їх перевищення, при споживанні 

енергоносіїв 

постійно Концур В.О. 

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Ревізія, проведення очищення відстійників 

каналізаційних колодязів, водостоків, зливних 

дренажів тощо від сміття і сторонніх предметів 

1 раз на 

місяць, а 

також 

по мірі 

забрудн

ення 

Концур В.О. 

 

 

Забезпечити утеплення вікон вхідних дверей, 

відновлення ушкодженого склав усіх 

приміщеннях філій, стуктурнихпідрозділів 

ПНЗ «КРЦМтаШ. 

До 01 

жовтня  

2021 р. 

Концур В.О. 

Куратори стр. 

підрозділів  

 

Забезпечити промивку внутрішньої 

системи опалення та проведення 

гідравлічних випробувань системи 

До 17 

серпня 

2021р. 

Концур В.О.  



опалення в будівляхзакладу. (Ситова,17а, 

Степова, 13) 

Скласти, та затвердитинеобхідні акти, щодо 

готовності роботи в осінньо-зимовий період, 

узгодити із відповідними службами,та копії 

надати до ТВО. 

До 17 

серпня 

2021р. 

Концур В.О.  

Ревізія та перевірка справності освітлення в 

тех.підпіллі, заміна ламп, встановлення 

світильників тощо 

До 20 

серпня 

2021р. 

Концур В.О.  

Виконати технічну перевірку повного опору 

ізоляції та зісобів захисту від ураження 

електричним струмом  

До 17 

серпня 

2021р. 

Концур В.О.  

Проводити періодичне обстеженнястану 

енергоносіїв закріплених будівель, приміщень 

кімнат школярів  

Постійн

о 

впродож

року 

Концур В.О.  

Ремонт штикових і совкових лопат, іншого 

інвентарю  

Відновлення, виготовлення нових лопат та 

ремонт діючих, для очищення території від 

снігу; 

До 01 

жовтня 

2021 р. 

Концур В.О.  

Заготівля піску, відсіву, для посипання вкритих 

кригоютротуарів та двору;Придбання віників 

для сміття,мітелок для прибирання території 

центру; 

До 01 

жовтня 

2021 р. 

Концур В.О.  

ІІІ. Робота з підготовки до експлуатації системи електропостачання та збереження 

енергоресурсів 

-Ревізія та перевірка справності вимикачів, 

розеток, проводки, електроприладів в аудиторіях, 

кабінетах, приміщеннях та коридорах центру і 

філій; 

-проведення рейдів з перевірки участі 

працівників і учнів у заходах з енергозбереження, 

виявлення недоліків та їх усунення. 

-перевірка наявності, та дієвості заземлення 

обладнання, приладів, комп’ютерної техніки, 

тощо 

Постійно, 

один раз на 

місяць 

Концур В.О. 

тех. електрик 

Опанасенко 

Е.А.  

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Перевірка маркування вимикачів, розеток в 

кабінетах, аудиторіях інших приміщеннях 

центру та структурних підрозділів; усунення 

недоліків 

Серпень-

вересень 

Концур В.О. 

тех. електрик 

Опанасенко 

Е.А.  

Куратори стр. 

підрозділів 

 

Часткова заміна розжарювальних ламп 

освітлення на енергозберігаючі лампи. 

Поступово, 

постійно  

Концур В.О.  

Шелест В.І.  

 

Ревізія та перевірка справності освітлення в 

тех.підпіллі, заміна ламп 36 в, встановлення 

світильників тощо 

Липень- 

серпень 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Складання рапортів та звітування за спожиту 

електроенергію в Запоріжобленерго та служби 

енергорозподілу 

Постійно 01 

числа 

кожн.місяця 

Концур В.О.  



IV. Робота з підготовки до експлуатації системи водопостачання та збереження 

ресурсів 

Проведення профілактичного огляду, ревізія 

водозабірних кранів, санвузлів 

Постійно, 

один раз на 

місяць 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Затвердження, погодження з відповідними 

службами лімітів водопостачання в 2021-2022 

році 

липень Концур В.О. 

техслужба 

 

Проведення часткової заміни 

водопостачальних та каналізаційних труб, 

кранів за необхідністютощо 

Серпень-

вересень 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Заміна аварійних водогонів труби,через які 

подається водопостачання до пожежних 

кранів, на металеві труби (Степова, 13) 

Липень- 

серпень 

Концур В.О. 

підрядники  

 

V. Робота з підготовки до експлуатації каналізаційної системи: 

-Ревізія, проведення очищення відстійників 

каналізаційних колодязів; 

- встановлення каналізаційних люків (де необхідно, 

за приписами тощо), 

- часткова заміна аварійного водогону та 

каналізаційного трубопроводу на межі розподілу 

(Степова,13) 

-ремонт та ревізія санвузлів в ПНЗ«КРЦМтаШ» 

(Ситова, 1’7-а, Степова, 13) 

1 раз на 

квартал,а 

також по 

мірі 

забруднення  

Концур В.О. 

техслужба, 

підрядники  

 

VI. Робота протипожежних заходів 

Ревізія пожежних водогонів, пожежних щитів, 

пожежних шлангів (всі підрозділи та підлеглі 

об’єкти) 

Постійно, 

один раз на 

місяць 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Перевірка вогнегасників, проведення 

чергового ТО, при необхідності перезарядка 

вогнегасників(всі підрозділи та підлеглі 

об’єкти) 

В необхідні 

терміни,  

по мірі 

необхідності 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Демонтування металевих грат на 

вікнах,абозробити їх, як відчиняємі, 

розчиняємі тощо (всі підрозділи та підлеглі 

об’єкти) 

Липень-

вересень 

Концур В.О. 

техслужба, 

підрядники  

 

VII. Робота з благоустрою територій 

Обробка, обрізка дерев, кущів, клумб, 

видалення аварійних дерев тощо. 

Приведення до ладу земельної ділянки: 

окопування дерев, клумб, розсадження 

посадкового матеріалу 

Листопад-

грудень, 

Лютий-

березень 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Боротьба із карантинними рослинами та 

бур’яном, обробка проти карантинними 

засобами, покоси тощо 

Квітень-

вересень 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Ревізія та при необхідності ремонт, 

фарбування огорожі, паркану, воріт  

Постійно 

один раз на 

місяць  

Концур В.О. 

техслужба 

 

Проведення рейдів з метою перевірки стану 

приміщень та прилеглих територій підрозділів 

Один раз на 

квартал 

Відповідна 

комісія 

 

VIII. Підготовка господарчого інвентарю 



Ремонт штикових і совкових лопат, іншого 

інвентарю. Відновлення, виготовлення нових 

лопат та ремонт діючих, для очищення території 

від снігу 

Жовтень-

листопад 

Концур В.О. 

техслужба 

 

Заготівля піску, відсіву, для посипання 

вкритих кригою тротуарів та двору. 

Придбання віників для сміття, мітелок для 

прибирання території закладу 

Один раз на 

рік 

Концур В.О. 

техслужба 

 

IX. Збереження матеріальних цінностей 

Усі приміщення де зберігаються матеріальні 

цінності на час канікул та відпусток 

опломбувати або опечатати. 

У підрозділах де немає можливості надійного 

збереження матеріальних цінностей, зробити 

тимчасову, на час канікул та відпусток, передачу 

цінностей для їх збереження в складських 

приміщеннях ПНЗ «КРЦМтаШ» 

Літній 

період 

Концур В.О. 

техслужба 

 

 

  



X. Контрольно-аналітична діяльність закладу 

Цілі: 

1. Здійснення системного контролю за освітнім процесом. 

2. Здійснення комплексного підходу до вирішення ключових управлінських завдань. 

3. Забезпечення ефективності організації освітнього процесу. 

Питання, яке розглядається Вид 

контролю 

Форма 

узагальн. 

Відповідальний Де розгляд. 

Серпень 

Про організований початок 

навчального року 

Організац. 

 

Наказ Перерва С.С. Нарада при 

директорі 

Про організацію методичної 

роботи у 2021-2022 н.р. 

Організац. 

 

Наказ Буйниченко Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі 

Про готовність філій та 

структурних підрозділів до 

нового навчального року 

Оглядовий 

 

Інформація 

до відома 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Концур В.О. 

Нарада при 

директорі 

 

Вересень 

Про затвердження планів 

роботи всіх ланок 

методичної роботи 

Організац. 

 

Наказ Буйниченко Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі 

Про проведення піар -

компанії 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Формування груп, гуртків. 

Про зарахування вихованців 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Про відповідальність за 

збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього 

процесу 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Про запобігання  

проявам корупції у  

ПНЗ «КРЦМтаШ» 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Про організацію роботи з 

безпеки дитячого дорожньо-

транспортного травматизму 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Організація атестаційного 

періоду (створення 

атестаційної комісії, 

складання списків педагогів, 

які атестуються тощо). 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Затвердження графіків 

роботи педагогічних 

працівників (керівників 

гуртків, методистів, 

кураторів структурних 

підрозділів) 

Організац. Наказ Куратори стр. 

підрозділів, 

адміністрація 

Нарада при 

директорі 

Про підготовку навчального 

закладу до осінньо-зимового 

періоду 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Жовтень 

Ведення обов’язкової 

документації (журнали, 

складання календарно-

Попередж. Інформація 

до відома 

 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі 



тематичних планів, 

відповідність записів, книги 

контролю тощо), 

додержання мовного 

законодавства 

Фактичне відвідування 

вихованцями гуртків  

ПНЗ "КРЦМтаШ". 

Попередж. 

 

Інформація 

до відома 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Нарада при 

директорі 

 

Стан ведення книг вхідної та 

вихідної документації 

Попередж. 

 

Інформація 

до відома 

Бурикіна А.Ю. 

 

Нарада при 

директорі 

Контроль виконання графіку 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Організац. 

 

Інформація 

до відома 

Бурикіна А.Ю. Нарада при 

директорі 

Листопад 

Про підсумки роботи 

закладу з питань цивільного 

захисту 

Підсумков. 

 

Наказ  

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Педагогічна 

рада 

 

Відвідування занять 

педагогів, які атестуються 

Персональн. Рекоменда

ції  

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

Про якість методичного 

супроводу педагогів, які 

підлягають атестації 

Тематичний Довідка Буйниченко Л.Д. Методична 

рада 

Грудень 

Про підсумки методичної 

роботи за I семестр 2021-

2022 н.р. 

Аналітич. 

 

Наказ 

 

Буйниченко Л.Д 

 

Засідання 

методичної 

ради 

Ведення обов’язкової 

документації (журнали, 

складання календарно-

тематичних планів, 

відповідність записів, книги 

контролю тощо). Виконання 

Закону України «Про 

забезпечення 

функціонування української 

мови як державної» від 

25.04.2019 №2704-VIII 

Аналітич. 

 

Інформація 

до відома 

 

 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

 

Нарада при 

директорі 

 

 

Фактичне відвідування 

вихованцями гуртків ПНЗ 

"КРЦМтаШ" 

Попередж. 

 

Інформація 

до відома 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Нарада при 

директорі 

Відвідування занять 

педагогів, які атестуються 

Персон. 

 

Рекоменда

ції  

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

Стан виконання правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку 

Попередж. Інформація 

до відома 

Бурикіна А.Ю. Нарада при 

директорі 

Січень 

Про виконання навчальних 

програм у 1 семестрі 2021-

2022н.р. 

Підсумков. Наказ 

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі 

 



Організаційні накази з 

питань цивільного захисту 

на 2022 р. 

Організац. Наказ Буйниченко Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі 

Про зарахування вихованців 

(додаткові списки) 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Відвідування занять 

педагогів, які атестуються 

Персон. Рекоменда

ції 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

Лютий 

Фактичне відвідування 

вихованцями гуртків  

ПНЗ "КРЦМтаШ" 

Попередж. 

 

Інформація 

до відома 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Нарада при 

директорі 

 

Відвідування занять 

педагогів, які атестуються 

Персон. 

 

Рекоменда

ції  

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

Про ведення трудових 

книжок 

Узагальн. Інформація 

до відома 

Хвастик М.В. 

Бурикіна А.Ю. 

Нарада при 

директорі 

Березень 

Відвідування занять 

педагогів, які атестуються 

Персон. Рекоменда

ції 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Засідання 

атестаційної 

комісії 

Про підготовку об’єктів до 

весняно-літнього пожежо 

небезпечного періоду 

Організац. Наказ Перерва С.С. 

 

Нарада при 

директорі 

Про результати атестації 

педагогічних працівників у 

2021-2022 н.р. 

Підсумков. Наказ Бурикіна А.Ю. Педагогічна 

рада 

Квітень 

Про проведення місячника з 

Цивільного захисту і Дня 

Цивільного захисту 

Організац. 

 

Наказ Буйниченко Л.Д. 

 

 

Нарада при 

директорі 

 

Про підсумки місячника 

Цивільного захисту 

Узагальн. 

 

Наказ 

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Нарада при 

директорі 

Фактичне відвідування 

вихованцями гуртків  

ПНЗ "КРЦМтаШ" 

Попередж. 

 

Інформація 

до відома 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Нарада при 

директорі 

Організація роботи з 

охорони праці 

Тематичний Інформація 

до відома 

Інженер з 

охорони праці 

Педагогічна 

рада 

Травень 

Про підсумки методичної 

роботи у 2021-2022 н.р. 

Аналітич. Наказ Буйниченко Л.Д 

 

Педагогічна 

рада 

Про виконання навчальних 

програм у 2021-2022 н.р. 

Підсумков. Наказ 

 

Буйниченко Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Нарада при 

директорі 

Про якість методичного 

супроводу педагогів, які 

підлягають атестації 

Тематичний 

 

Довідка 

 

Буйниченко Л.Д. 

 

Методична 

рада 

 

Стан виконання правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку 

Аналітич. 

 

Інформація 

до відома 

Бурикіна А.Ю. Нарада при 

директорі 

 



Виконання графіку 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Аналітич. 

 

Інформація 

до відома 

Бурикіна А.Ю. Нарада при 

директорі 

Підготовка звіту керівника Аналітична Звіт Відповідальні 

особи за окремі 

освітні процеси 

Педагогічна 

рада 

Офіційний 

сайт закладу 

Червень 

Про підготовку до нового 

навчального року 

(рекомендації до річного 

планування, робота 

колективу в літній період 

тощо) 

Організац. 

 

Наказ  

 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Концур В.О. 

Нарада при 

директорі 

 

Ведення обов’язкової 

документації (журнали, 

складання календарно-

тематичних планів, 

відповідність записів, книги 

контролю, виконання 

мовного режиму тощо).  

Підсумков. 

 

Наказ Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

 

Нарада при 

директорі 

 

Стан ведення протоколів 

педагогічної ради, 

методичних об’єднань, 

методичної ради, нарад при 

директорі 

Підсумков. Інформація 

до відома 

Адміністрація Нарада при 

директорі 

 



Додаток № 1 

План проведення педагогічних рад у 2021-2022 н.р. 

 

Зміст діяльності Термін 

проведення 

Відповідальні Форма 

узагальнення 

«Прогностичні орієнтири розвитку 

закладу і позашкільної освіти в 2021-

2022 н.р.» 

1. Цілі та завдання на поточний 

навчальний рік, пріоритетні напрямки 

діяльності. 

2. Організація освітнього процесу 

(режим роботи, розклад, охорона 

праці, санітарно-гігієнічні вимоги 

тощо) 

3. Організація методичної роботи 

у новому навчальному році 

4. Схвалення та затвердження 

річного плану роботи. 

5. Схвалення та затвердження 

освітньої програми. 

6. Схвалення та затвердження 

навчального плану. 

7. Схвалення та затвердження 

навчальних програм гуртків. 

8. Різне. 

Серпень Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко 

Л.Д. 

 

Матеріали 

педради, 

протоколи, 

рішення, 

наказ 

Методичний аспект 

Педагогічна рада 

«Формувальне оцінювання досягнень 

вихованців як інструмент побудови 

індивідуальної траєкторії зростання» 

Загальні питання 

1. Система оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти (аналіз анкетування) 

2. Стан охорони праці, 

додержання вимог техніки безпеки 

учасниками освітнього процесу. 

3. Стан цивільного захисту. 

4. Схвалення та затвердження 

списку педагогічних працівників, які 

підвищують професійну кваліфікацію. 

5. Різне 

Листопад  Хвастик М.В. 

Буйниченко 

Л.Д. 

Пушкаш Н.А. 

Лошак В.В. 

 

 

Матеріали 

педради, 

протоколи, 

рішення, 

наказ 

Виховний аспект 

Педагогічна рада«Створення 

сучасного освітнього простору» 

Загальні питання 

1. Педагогічна діяльність педагогічних 

працівників (аналіз анкетування). 

2.Дотримання академічної 

доброчесності (аналіз анкетування). 

3.Різне 

Березень Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Пушкаш Н.А. 

Лошак В.В. 

 

Матеріали 

педради, 

протоколи, 

рішення, 

наказ 



«Аналіз стану діяльності 

педагогічного колективу у 2021-2022 

н.р.» 

1. Про хід реалізації стратегії, 

освітньої програми та виконання 

річного плану роботи ПНЗ 

«КРЦМтаШ». 

2. Забезпечення ефективності 

управлінської діяльності (аналіз 

анкетування). 

3. Про виконання плану заходів із 

запобігання та протидії булінгу. 

4. Організація роботи гуртків в 

літній період. 

5. Стан охорони праці, 

додержання вимог техніки безпеки 

учасниками освітнього процесу в 

літній період. 

6. Проєкт мережі гуртків на 

наступний навчальний рік. 

7. Про видачу свідоцтв випускникам 

2022 р. 

8. Перелік програмного забезпечення 

на 2022-2023 н.р. 

9. Різне 

Травень Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко 

Л.Д. 

Куратори 

стр.підр. 

Практичний 

психолог 

Матеріали 

педради, 

протоколи, 

рішення, 

наказ 

 

  



Додаток № 2 

План проведення оперативних нарад при директорі 

 

Місяць Питання до розгляду Відповідальні 

Серпень  

Про організований початок навчального року. 

Готовність навчальних приміщень до нового року. 

Організація роботи з набору дітей у гуртки. 

Режим роботи педагогічних працівників. 

Про збереження мережі гуртків. 

Методичні рекомендації щодо складання планів 

методичних об'єднань, з питань планування освітнього 

процесу у структурних підрозділах. 

Виконання Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» від 

25.04.2019 №2704-VIII. 

Про підготовку до святкування 30-річчя створення  

ПНЗ «КРЦМтаШ». 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Концур В.О. 

Бурикіна А.Ю 

 

Вересень  

Про святкування 30-річчя створення ПНЗ «КРЦМтаШ». 

Про ведення ділової документації, додержання мовного 

режиму, ведення необхідної документації. 

Про складання розкладів занять. 

Про проведення піар-кампанії. 

Стан проходження профілактичного медичного огляду 

працівниками. 

Організаціяроботиметодичнихоб’єднань,творчихгруп 

тощо. 

Складання календарно-тематичних планів роботи 

гуртків. 

Обговорення заходів щодо попередження випадків 

булінгу та профілактики насилля в закладі. 

Освітнє середовище закладу освіти (результати 

діагностування). 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Жовтень  

Аналіз відвідування занять гуртківцями. 

Про організацію атестаційного періоду 

Організація роботи з батьками. 

Робота з дітьми «вразливої» соціальної категорії 

Про проведення фестивалю «Стежини рідної землі» та 

підсумки заходу 

Про підготовку і проведення міського відкритоготурніру 

з робототехніки RoboticУм 

Хвастик М.В.  

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Листопад  

Про підготовку до опалювального сезону, утеплення 

приміщень, енергозберігаючі заходи. 

Про проведення благодійного фестивалю «Добро 

починається з тебе» 

Про участь педагогів закладу у міському етапі конкурсу 

«Джерело творчості» 

Про підсумки міського відкритого турніру з 

робототехніки RoboticУм та фестивалю «Стежини рідної 

землі» 

Про тиждень протидії насиллю. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Концур В.О. 

Лошак В.В. 

Тригуб Н.Г. 

 

Грудень  
Стан відвідування занять гуртківцями. 

Про підсумки І семестру. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 



Про проведення підсумкових занять. 

Про підсумки проведення благодійного фестивалю 

«Добро починається з тебе». 

Про план роботи в зимовий період (канікули). 

Стан виконання внутрішнього трудового розпорядку 

працівниками закладу. 

Створення в закладі інклюзивного освітнього 

середовища, універсального дизайну та розумного 

пристосування (аналіз спостереження, дослідження). 

Буйниченко Л.Д. 

Бурикіна А.Ю. 

 

Січень  

Про організацію роботи з питань Цивільного захисту 

(накази, плани тощо). 

Стан ведення журналів. 

Стан виконання програм. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Лютий  

Стан відвідування занять гуртківцями. 

Про творчі звіти педагогів, які атестуються (електронні 

портфоліо). 

Стан ведення трудових книжок працівників. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Березень  

Про підготовку до проведення місячнику Цивільного 

захисту та Дня цивільного захисту. 

Про хід атестаційного періоду. 

Про оновлення програмно-методичного забезпечення. 

Вимоги до укладання програм. Рецензії. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Квітень  

Стан відвідування занять гуртківцями. 

Підсумки атестаційного періоду. 

Підсумки тижня та Дня Цивільного захисту 

Стан проходження профілактичного медичного огляду 

працівниками. 

Про підготовку проекту мережі гуртків на наступний 

навчальний рік. 

Обговорення заходів щодо попередження 

випадківбулінгу в закладі (до Дня протидії булінгу). 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

Травень  

Про організоване закінчення навчального року. 

Підготовка звітів філій і структурних підрозділів. 

Про складання планів літнього періоду. 

Про проведення підсумкових занять. 

Про видачу свідоцтв про позашкільну освіту. 

Про проведенняремонтних робіт у закладі. 

Стан виконання внутрішнього трудового розпорядку 

працівниками закладу. 

Виконання графіку підвищення кваліфікації. 

Про нагородження працівників закладу грамотами, 

подяками за результативну роботу. 

Анкетування учасників освітнього процесу. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

Концур В.О. 

Бурикіна А.Ю. 

Червень  

Стан ведення журналів. 

Стан виконання навчальних програм. 

Проєкти річних планів структурних підрозділів. 

Аналіз роботи структурних підрозділів. 

Хвастик М.В. 

Перерва С.С. 

Буйниченко Л.Д. 

 

 

  



Додаток № 3 

План 

проведення засідань методичної ради 

Тематика засідань Термін 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

1. Ознайомлення з планом роботи на рік. 

2. Обговорення планів творчих груп, 

методичних об'єднань, Клубів тощо. 

3. Обговорення ключових методичних 

заходів у поточному навчальному році. 

4. Ознайомлення з новинками методичної, 

психологічної літератури, педагогічними 

виданнями, нормативно-правовою 

документацією. 

Вересень Буйниченко Л.Д.  Плани роботи 

План  

Річний план 

 

 

 

 

 

 

1. Про підготовку та проведення 

педагогічної ради  

2. «Формувальне оцінювання досягнень 

вихованців як інструмент побудови 

індивідуальної траєкторії зростання» 

3.Про участь педагогічних працівників у 

конкурсі професійної майстерності 

«Джерело творчості» (відбір учасників, 

розгляд матеріалів) 

Листопад Буйниченко Л.Д. 

 

 

 

 

План 

підготовки до 

педагогічної 

ради 

Матеріали  

 

 

1. Розгляд пропозицій щодо оновлення 

програм на наступний навчальний рік. 

2. Підготовка до педагогічної 

ради«Створення сучасного освітнього 

простору» 

Березень Буйниченко Л.Д. 

Перерва С.С. 

 

 

Інформація 

Матеріали 

 

 

1. Аналіз стану методичної роботи в 

закладі за підсумками 2021-2022 н.р. 

2. Обговорення пропозицій щодо 

планування методичної роботи на 

наступний рік. 

3. Довідка «Про якість методичного 

супроводу педагогів, які підлягають 

атестації» 

Травень Буйниченко Л.Д. 

Куратори 

стр.підр. 

 

 

 

 

Проект наказу 

Пропозиції 

Довідка 

 

  



Додаток №4 

План 

з профілактики насилля та проявів булінгу, 

формування в дітей та підлітків ціннісних життєвих навичок 

 

Зміст заходу Цільова аудіторія Термін 

реалізації 

Відповідальна особа 

Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

тощо 

Вихованці,педагоги Постійно Керівники гуртків, 

практичний 

психолог  

Розміщення правил поведінки в 

ПНЗ «КРЦМтаШ» у вигляді 

наочного стенду, на офіційному 

сайті закладу та ознайомлення з 

ними всіх учасників освітнього 

процесу 

Всі учасники 

освітнього процесу 

Вересень 

2021 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) Тригуб 

Н.Г.,куратори стр. 

підрозділів 

Ознайомлення з механізмами 

звернення у разі виявлення 

випадків булінгу та встановлення 

інформаційних скриньок для 

повідомлень про випадки булінгу 

(цькування). «Скинька довіри» 

Всі учасники 

освітнього процесу 

Продовж 

року 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В 

Оновлення розділу про 

профілактику булінгу (цькування) 

і розміщення нормативних 

документів на сайті закладу 

Всі учасники 

освітнього процесу 

Вересень 

2021 

Відповідальний за 

роботу сайту 

закладу 

Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагоги закладу Продовж 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Перерва С.С. 

Вивчення питання щодо створення 

безпечного освітнього середовища 

у ПНЗ «КРЦМтаШ» (анкетування) 

Всі учасники 

освітнього процесу 

Серпень-

вересень 

Заступник 

директора з НВР 

Перерва С.С. 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В 

Наради: 

-профілактика булінгу (цькування) 

 

-обговорення заходів щодо 

попередження випадків булінгу в 

закладі (до Дня протидії булінгу 4 

травня) 

Педагоги, 

технічний персонал 

Вересень 

2021р 

 

 

Квітень 

2022 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) Тригуб 

Н.Г. 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В 

Інформаційно-просвітницька 

робота з питань безпечного 

Педагоги, 

вихованці 

Продовж 

року 

Куратори стр. 

підрозділів 



середовища серед дітей та 

підлітків 

Перегляд відео-презентації 

«Булінг як його розпізнати?» на 

виховних годинах в гуртках 

Вихованці закладу Жовтень-

листопад 

2021 

Керівники гуртків 

Засідання методичних об’єднаннь 

керівників гуртків на тему: 

«Протидія булінгу в колективі» 

Педагоги закладу Вересень 

2021 

Заступникдиректора 

з НВР 

Буйниченко Л.Д. 

Години спілкування «Кібербулінг! 

Який він?» (до дня безпечного 

інтернету) 

Вихованці закладу Лютий 

2021 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В., 

керівники гуртків 

Тиждень протидії насиллю серед 

вихованців 

 

Тиждень протидії булінгу серед 

вихованців. 

Педагоги, 

вихованці закладу 

Листопад 

2021 

 

Травень 

2022 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) 

Тригуб 

Н.Г.,керівники 

гуртків 

Тренінгові заняття з вихованцями 

(профілактика насилля та 

жорстокості). В межах 

Всеукраїнської акції  

«16 днів проти насилля»: 

«Стоп насилля! Стоп 

Булінг!Агресивність підлітків: 

причини, профілактика, наслідки». 

Гуртки закладу 

(вихованці) 

Листопад 

2021 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В. 

Інформаційне повідомлення для 

батьків на тему: «Стилі сімейного 

виховання, які вчать дітей, що 

насильство – це норма». 

Батьки вихованців Січень 

2022 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В., 

керівники гуртків 

Інтерактивні заняття з елементами 

тренінгу з вихованцями «Життя в 

злагоді з собою та іншими!» 

(сприяння комфортному, 

позитивному психологічному 

клімату в дитячих колективах та 

згуртування вихованців). 

Гуртки закладу 

(вихованці) 

Січень 

2022 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В. 

Моніторинг психологічного 

клімату в гуртках за допомогою та 

спостереження 

Вихованці, 

педагоги 

Продовж 

року 

Практичний 

психолог  

Лошак 

В.В.,керівники 

гуртків 

Індивідуальне консультування як 

механізм виявлення випадків 

насилля 

Всі учасники 

освітнього процесу 

Продовж 

року 

Практичний 

психолог  

Лошак В.В. 

Підготовка інформації до звіту 

керівника про виконання заходів 

про виконання плану заходів з 

запобігання та протидії булінгу 

Педагогічний 

колектив 

Травень 

2022 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 



(цькуванню) в 

закладі ТригубН.Г. 

Висвітлення питання щодо 

виконання плану заходів з 

запобігання та протидії булінгу на 

педагогічній раді 

Педагогічний 

колектив 

Травень  

2022 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії булінгу 

(цькуванню) в 

закладі Тригуб Н.Г. 

Практичний 

психолог Лошак В.В. 

Розміщення інформації з питань 

булінгу на офіційному сайті 

 Постійно  Відповідальний за 

роботу сайту 

закладу 

 

 



Додаток №5 

Здійснення самооцінювання освітніх процесів відповідно до  

Положення провнутрішню систему забезпечення якості освіти в ПНЗ «КРЦМтаШ» 

 

Напрям/Місяць  Серп. Верес. Жовт. Лист. Груд. Січень Лютий Берез. Квіт. Трав. Черв. Липень 

Напрям 1. Освітнє 

середовище закладу освіти 
+ + 

        

  

Нарада при 

директорі* 

Напрям 2. Система 

оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 
  

+ + 

      

  

Педагогічна 

рада* 

Напрям 3. Педагогічна 

діяльність педагогічних 

працівників закладу 
     

+ + 

   

  

Педагогічна 

рада* 

Напрям 4. Забезпечення 

ефективності управлінської 

діяльності 
        

+ +   

Педагогічна 

рада* 

Напрям 5. Створення в 

закладі інклюзивного 

освітнього середовища, 

універсального дизайну та 

розумного пристосування 

    

+ 

     

  

Нарада 

при 

директ

орі 

Напрям 6.Дотримання 

академічної доброчесності 
       

+ 

  

  

Педаго

гічна 

рада* 

Аналіз та корекція освітніх 

процесів 
+          

+ + 

 

*де розглядається питання 


