Звіт
директора ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»
Щитининої Р.Ю. на зборах трудового колективу 03.06.2021
1. Заклад отримав почесну відзнаку МАПО та дирекції журналу «Шкільний
світ» «Лідер позашкільної освіти 2020», грудень 2020 р..
2. Почесною грамотою ДОН ЗОДА нагороджений педагогічний колектив «За
високий професіоналізм, самовіддану працю, розвиток позашкільної освіти
у Запорізької області», жовтень 2020.
3. Дитячі колективи підтвердили звання:
– «Народний художній колектив» - циркова студія «Едельвейс»;
– «Зразковий художній колектив» - студія декоративних квітів «Троянда».
4. Педагоги закладу:
– практичний психолог Черевична О.А. нагороджена почесним знаком
«Відмінник освіти України»;
– керівнику «Зразкового художнього колективу» студії естрадного вокалу
«Акцент» Гончаровій Т.О. за результатами атестації присвоєно звання
«керівник гуртка-методист».
5. І місце на обласному конкурсі відео майстер-класів «Феєрверк талантів»
керівник студії рукоділля «Fancy».
6. І місце в номінації «технології дистанційного навчання у позашкіллі» Х
методичної виставки в рамках Відкритого методичного фестивалю «KYIV
M-FEST 2021» отримала керівник «Народного художнього колективу»
студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Стринадкіна С.О.
7. І місце на обласному конкурсі сценаріїв масових заходів «Святкова
круговерть» керівник гуртка ігротехніків Мазнєва Г.В., та керівник гуртка
сценічної майстерності Ніколаєнко І.В.
8. Занесено до Національної Книги Рекордів України у зв’язку із
встановленням особистого рекорду в номінаціях циркового мистецтва:
– Кузнєцов Данило - наймолодший гімнаст, який утримує партнершу в
повітрі зубами;
– Стріонов Богдан - наймолодший повітряний гімнаст, який виконує циркові
трюки у висі на волоссі;
– Фролова Аліна - наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує цирковий
трюк у висі на волоссі;
– Ткаченко Богдана - найбільша кількість яблук піднятих зубами за 60
секунд «Трюк сестер Росс».
9. Досягнення вихованців:
9.1. дитячі колективи прийняли участь у конкурсних заходах:
– 51 міжнародні
– 55 Всеукраїнські
– 20 обласні
– 13 міські
Всього у143 заходах.
9.2. Всього отримано 40 Гран-Прі.
10. В закладі було проведено 58 заходів різного жанру та змісту. У зв’язку
із карантинними обмеженнями більш половину заходів проводилися
дистанційно або в онлайн режимі:

– три денний Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса
дитинства – Гра»;
– Всеукраїнський методологічний семінар з організації організаційномасової діяльності, на який зареєструвалося майже 3 тисячі учасників та на
сьогодні відео має 5,5 тисяч переглядів;
– проведена обласна конференція для представників закладів позашкільної
освіти м.Запоріжжя та Запорізької області;
– в рамках підготовки до Всеукраїнського фестивалю 2021 та зміною
формату фестивалю проведені конференції, семінари, засідання з членами
журі та учасниками майбутніх фестивалів;
– в рамках Програми стратегічного розвитку закладу стартували проєкти
«Зерна успіху» та «Безпечне завантаження»;
11. 2020/2021 навчальний рік став ще одним роком нових викликів і
можливостей, не дивлячись на ті труднощі і зміни, які переживав кожен з
нас і суспільство взагалі. На відміну від попереднього навчального року,
ми тричі переходили на дистанційну форму навчання, змішане навчання
стало для нас звичним терміном і зрозумілим процесом. Якщо порівняти
освітній процес з використанням дистанційних технологій у 2019/2020 н.р.
і зараз, можна відзначити багато наших позитивних здобутків:
– зараз практично всі педагоги закладу розвинули навички онлайн-взаємодії
з вихованцями на платформах Zoom, Google Meet та інших;
– удосконалили вміння організовувати дистанційний освітній процес у
різних месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram, Direct
та Skype;
– наші вихованці і батьки стали більш обізнаними в організації ефективної
онлайн-взаємодії з педагогами закладу;
– значний відсоток вихованців дитячих колективів Центру стали більш
відповідальними і самостійними;
– нам вдалося (у порівнянні з попереднім навчальним роком) підвищити
якість освіти з використанням дистанційних технологій саме завдяки
онлайн-взаємодії з дітьми та батьками, завдяки використанню нових
сучасних форм комунікації;
– більшість педагогів закладу поступово навчилися висвітлювати результати
роботи дитячого колективу та свої особисті професійні здобутки у
соціальній мережі Facebook, постійно робити якісні та змістовні публікації;
– керівники дитячих колективів опанували вміння знімати і монтувати відео,
створювати презентації та відеоролики, наочні і фотоматеріали і т.д.
– навчилися ефективно використовувати під час дистанційного навчання
відеохостинг YouTube: використовувати матеріали та завантажувати туди
власні відео, роблячи його доступним за посиланням;
– організовувати різноманітні челенджі як засіб мотивації вихованців і
батьків, їх залучення до освітнього процесу з використанням дистанційних
технологій.
У порівнянні з минулим навчальним роком, нам вдалося збільшити
відсоток вихованців, залучених до дистанційного навчання на 10-15%. У
цьому році з нами на онлайн-зв’язку було більше 70 відсотків вихованців.
Результати опитування дітей та батьків свідчать про те, що, участі вихованців
в онлайн-заняттях як і раніше перешкоджали:

–
–
–
–
–
–

відсутність технічних можливостей;
завантаженість вихованців у школі;
відсутність житлових умов;
хвороба;
знаходження за межами міста;
відсутність підтримки з боку батьків тощо.
Також у порівнянні з 2019/2020 н.р., перейшовши на онлайн-взаємодію,
педагоги закладу, на жаль, у цьому році менше уваги приділили створенню
відео майстер-класів (у минулому році їх було створено 27!, цього року
тільки 13). Саме майстер-класи є цінним методичним матеріалом, який
можна постійно використовувати в очній та дистанційній роботі!
У період дистанційного навчання та взагалі протягом навчального року
педагоги закладу взяли участь більше ніж у 120 заходах з підвищення
кваліфікації та здобули більше 90 сертифікатів. Серед них найбільш
вагомими є:
– 5 методологічних семінарів МАПО;
– Відкритий міський методичний фестиваль «Kyiv M-FEST»;
– Х методична виставка в рамках Відкритого методичного фестивалю
«KYIV M-FEST 2021». Саме на цій виставці було представлено досвід
Світлани Олександрівни Стринадкіної, напрацьований під час
загальнонаціонального карантину. Педагог стала переможцем виставки в
номінації «Технології дистанційного навчання у позашкіллі».
– діалог-сесія «Підхід «навчання через гру» у дошкільний, початковій та
базовій середній освіті України: наскрізність та цілісність»;
– Всеукраїнський психологічний фестиваль «Паросток. Бета-версія»;
– Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних
можливостей»;
– Челендж «НАВЧАЙ УКРАЇНСЬКОЮ»;
– Медіаінтенсив в рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячоюнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах»;
– VІІ Міжнародна науково-практична конференція «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА
НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Протягом навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації 13
педагогів закладу.
Атестувалися 15 осіб, із них 14 пройшли чергову, 1 педагог – позачергову
атестацію.
З них:
– Серединська О.С. атестувалася на відповідність займаній посаді.
– Зайцева С.М. – на відповідність раніше присвоєному педагогічному
званню «керівник гуртка – методист».
– 11 педагогічних працівників. відповідають раніше встановленому 12
тарифному розряду.
– Гончаровій Т.О. присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка –
методист».
– Каптюху В.В. встановлено 12 тарифний розряд.
Підсумовуючи результати роботи закладу протягом навчального року,
хочу відзначити найголовніше: не дивлячись на всі труднощі, нам вдалося на
90% зберегти контингент вихованців, які повернулися до наших дитячих

колективів. І це, в першу чергу, заслуга кожного педагога, це – оцінка його
педагогічної діяльності і професійної компетентності, це довіра і повага до
нас з боку батьків!
Нова «нормальність», в якій ми з вами змушені жити вже рік, вимагає від
нас бути добре адаптованими до соціуму, мобільними, організованими,
самостійними, постійно включеними у процес, відповідальними,
креативними, активними і технічно грамотними. Це виклики часу, які
неможливо ігнорувати! Подальша робота є неможливою без наявності цих
професійних та особистісних якостей. У цей період ми кожного дня робимо
свої впевнені кроки уперед, набуваємо нового досвіду і визначаємо власні
перспективи подальшого професійного розвитку.
12. У 2020-2021 н.р. були створені Стратегічна програма розвитку закладу
до 2025 року та Положення про внутрішню систему забезпечення якості
позашкільної освіти.
У квітні-травні був проведений експеримент щодо самооцінювання
педагогічної діяльності в якому прийняли участь керівники дитячих колектив
та один дитячий колектив кожного педагога. Для самоаналізу використали
анкетування, як один із методів збору інформації педагогів та батьків.
В анкетуванні прийняло участь 29 педагогів, 65 вихованців віком з 12 років
та 309 батьків.
Самооцінювання є процесом вивчення оцінювання та вдосконалення
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі.
Результати анкетування додаються.
Самооцінка особистої педагогічної діяльності:
- Вищий рівень 27,6 
- Достатній 69 
- Вимагає покрашення 3,4 
Батьки дали високу оцінку діяльності закладу.
13. Практичним психологом Черевичною О.А. було проведено онлайн
анкетування серед педагогів, вихованців та батьків щодо вивчення їх
думки стосовно рівня психологічної безпеки освітнього середовища ПНЗ
«ЦДЮТ Шевченківського району». У дослідженні взяли участь 33
педагоги, 79 вихованців старшого шкільного віку та 173 батьки.
Результати анкетування додаються.
І отримані результати анкетування свідчать про те, що на думку значної
більшості вихованців, педагогів і батьків у закладі створено психологічне
безпечне середовище, але деякі показники такі як перевтома, висловлювання
власної думки, відчуття негативних емоцій під час навчання, певні труднощі
у взаємодії з учасниками освітнього процесу потребують більш глибшого
дослідження.
За результатами дослідження ми створюємо програму підвищення рівня
психологічної безпеки у закладі.
14. Матеріальне технічне забезпечення закладу.
Складові:
– бюджет ТВО
– благодійна допомога БО «Жемчужина»
Бюджет ТВО: заробітна плата, комунальні витрати, плата інтернету,
передача канцтоварів та миючих засобів на суму 13 тисяч грн, обладнання

дверей електрощитової 15 тисяч грн., витрати на проведення Всеукраїнського
фестивалю ігрових програм «Адреса дитинства – Гра» 16002 тисяч грн.
БО «Жемчужина»: витрати на організацію освітнього процесу, вирішення
господарчих питань, поточні ремонти, модернізація 13 комп’ютерів,
обладнання музичного звукового полю каб. №201, 205, т/з №1, 2, 3.,
придбання МФУ, мікрофонів, модернізація освітлення приміщення,
облаштування керамічною плиткою прибудинкової території, алеї та навколо
сцени. Допомога БО «Жемчужина» щомісяця оновлюється на сайті закладу.
15. План роботи на літо 2021:
– проведення підсумкових занять в дитячих колективах згідно графіку;
– «Свято випускників»;
– «Свято вшанування переможців конкурсу грантової підтримки «Зірка
року»;
– продовжуємо освітній процес дитячих колективів згідно розкладу занять;
– керівники дитячих колективів працюють у пришкільних таборах за
окремим розкладом;
– проведення поточного ремонту закладу;
– облаштування зовнішньої території;
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