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Р О З Д І Л  І    П р о б л е м н о - о р і є н т о в а н и й  а н а л і з  д і я л ь н о с т і  з а к л а д у  у  2 0 2 0 - 2 0 2 1  н . р .  т а  

п р і о р и т е т н і  н а п р я м и  д і я л ь н о с т і  н а  2 0 2 1 - 2 0 2 2  н . р .  
 

Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області 

(далі ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району») – це комунальний, комплексний заклад позашкільної освіти, головною метою діяльності якого є 

формування соціально зрілої особистості громадянина України, забезпечення потреб особистості в самореалізації, підвищення інтелектуального, 

духовного, фізичного та соціального рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах творчої діяльності. Протягом тривалого часу ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» є ведучим закладом позашкільної освіти у місті, осередком виховної та позашкільної освіти у Шевченківському районі, 

апробації ефективних методів проєктної освітньої діяльності та педагогіки партнерського співробітництва, самореалізації, самоактуалізації, 

професійного самовизначення, формування ґрунтовного життєвого і соціального досвіду дитини.  

З 2015 року заклад є членом Міжнародної асоціації позашкільної освіти (далі – МАПО), з березня 2017 року – осередком МАПО у Запорізькій 

області. З липня 2017 року ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» став учасником проєкту «Сприяння освіті», до якого залучаються заклади освіти 

відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією The LEGO Foundation (наказ МОН 

України від 14.07.2017 № 1048). 

Згідно з наказами МОН України, на базі закладу з 2011 року успішно проводиться Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм 

«Адреса дитинства – Гра». 

За активну участь у розвитку позашкільної освіти, за рейтингом МАПО, ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» визнано переможцем у 

конкурсі «ЛІДЕР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – 2017» у номінації «Динамічність 2017 року». Взагалі до списку ЛІДЕРІВ увійшли 16 ведучих 

закладів позашкільної освіти України. У грудні 2019 року заклад нагороджено Почесними відзнаками Міжнародної асоціації позашкільної освіти 

«ЛІДЕР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – 2019» та «ПАРТНЕРСТВО – 2019», у грудні 2020 року – Почесною відзнакою у галузі позашкільної освіти 

«ЛІДЕР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – 2020». 

Заклад є переможцем обласних етапів фестивалю «Натхнення. Творчість. Успіх» в номінації «Краща організація роботи закладів позашкільної 

освіти з художньо-естетичної творчості» в рамках Всеукраїнського фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія творчості» (2016-

2021 р.р.). 

 

Аналіз діяльності закладу за 2020-2021 навчальний рік 

 

У минулому навчальному році було організовано роботу 61-го гуртка, 130 груп, які працювали за 4 напрямами позашкільної освіти: науково-

технічний, художньо-естетичний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний. За рівнями навчання: 47% груп початкового рівня, 28,5% - основного, 

24,5% - вищого.  

Вагомими досягненнями дитячого та педагогічного колективів закладу у 2020-2021 н.р. є: 
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- підтвердження почесного звання «Народний художній колектив» цирковій студії «Едельвейс» та почесного звання «Зразковий художній 

колектив» студії декоративних квітів «Троянда» (наказ МОН України від 23.04.2021 №460); 

- організація діяльності 5-ти дитячих колективів, яким присвоєно почесне звання «Народний художній колектив» та 4-х колективів, що мають 

звання «Зразковий художній колектив»; 

- активна позиція вихованців дитячих колективів, які взяли участь у 191-му заході міжнародного та Всеукраїнського рівнів та у 35-ти 

виставках декоративно-ужиткового мистецтва; 

- висока результативність участі у фестивалях і конкурсах: 

 Гран-прі - 47,  

 дипломи 1-го ступеня – 353, 

 дипломи 2-го ступеня – 104,  

 дипломи 3-го ступеня – 37; 

- чотири вихованця «Народного художнього колективу» циркової студії «Едельвейс», керівник – Непомняща С.А., встановили рекорди 

України та внесені до Національного реєстру рекордів України:  

 Ткаченко Богдана (10 років) – «Трюк сестер Росс» (найбільша кількість яблук, піднятих зубами за 60 секунд); 

 Фролова Аліна (9 років) – «Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує циркові трюки у висі на волоссі»; 

 Стріонов Богдан (10 років) – «Наймолодший повітряний гімнаст, який виконує циркові трюки у висі на волосі», 

 Кузнецов Данило (16 років) – «Наймолодший гімнаст, який утримує партнершу в повітрі зубами».  

Всього до Книги рекордів України занесено 5 вихованців. 

- переможцями конкурсу грантової підтримки «Зірка року» стали:  

 Баля Вероніка – солістка «Народного художнього колективу» хорового колективу української пісні «Терниця», керівник –       Кірєй 

О.А.;  

 Пісарєва Варвара – вихованка студії рукоділля «Fancy», керівник – Суханова О.А.; 

 Лубченко Вікторія – солістка «Народного художнього колективу» хореографічного ансамблю «Перлина», керівник –       Катюшина 

Н.В.; 

 Ткаченко Богдана – солістка «Народного художнього колективу» циркової студії «Едельвейс, керівник – Непомняща С.А.; 

- Гончаровій Т.О., керівнику студії естрадного вокалу «Акцент», за результатами позачергової атестації присвоєно педагогічне звання 

«керівник гуртка – методист»; 

- Стринадкіна С.О., керівник студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт», стала переможцем 10-ї методичної виставки «КYIV V-FEST 2021» в 

номінації «Технології дистанційного навчання у позашкіллі»; 

- заклад є переможцем обласного етапу фестивалю «Натхнення. Творчість. Успіх» в рамках Всеукраїнського фестивалю закладів позашкільної 

освіти України «Територія творчості» у 2021 р.; 

- випускники закладу, які продовжили навчання за напрямами позашкільної освіти у 2021 р.: 
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1.  Нагорна Валентина «Народний художній колектив» 

ансамбль народного танцю 

«Вихиляс» 

Ряховська С.А. Комунальний заклад «Мелітопольський фаховий 

коледж культури і мистецтв», спеціальність 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» 

/бюджет/ 

2.  Чернацький Тимур «Народний художній колектив» 

ансамбль народного танцю 

«Вихиляс» 

Пелішок Г.В. Комунальний заклад «Харківський фаховий 

вищий коледж мистецтв», спеціальність 

«Хореографія» (народна хореографія) /бюджет/ 

3.  Носенко Анастасія «Народний художній колектив» 

ансамбль народного танцю 

«Вихиляс» 

Новосьолова С.В. Дніпропетровський фаховий мистецько-художній 

коледж культури, спеціальність "Народна 

хореографія" /бюджет/ 

4.  Логінов Андрій «Народний художній колектив» 

циркова студія «Едельвейс» 

Бабенко О.В. Київська муніципальна академія естрадного та 

циркового мистецтв, спеціальність «Сценічне 

мистецтво», спеціалізація «Циркові жанри: 

циркова акробатика, циркова гімнастика, 

еквілібристика, жонглювання» /бюджет/ 

5.  Чикалова Тетяна Гурток сценічної майстерності Ніколаєнко І.В. Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний 

факультет, спеціальність «Позашкільна освіта» 

(заочна форма навчання); спеціальність «Трудове 

навчання та технології» /денна форма навчання/ 

/бюджет/ 

6.   Мовенко Вадим Студія ведучих та телеведучих Бойко Т.В. Київський національний університет культури і 

мистецтва, спеціальність "Режисер кіно і 

телебачення" /бюджет/ 

7.  Хоменко Єгор Студія ведучих та телеведучих Бойко Т.В. Київський національний університет театру, кіно 

і телебачення ім. І.К. Карпенка – Карого, 

спеціальність «Акторське мистецтво театру 

ляльок» /бюджет/ 

8.  Левандовський Лев Студія ведучих та телеведучих Бойко Т.В. Київський університет культури, спеціальність 

«Режисер естради та масових свят» /контракт/ 

9.  Уланова Катерина «Народний художній колектив» 

хореографічний ансамбль 

Катюшина Н.В. Київський національний університет культури і 

мистецтв, факультет хореографічного мистецтва, 
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«Перлина» спеціальність «Сучасна хореографія» /контракт/ 

- «Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Вихиляс» став учасником проєкту «Український гопак – на землі та в небі», 

присвяченому 30-річчю Незалежності України, що відображає конкурсну програму УКФ «Знакові події історії України»; 

- створено та затверджено «Положення про внутрішню систему забезпечення якості світи». Проведено поточне та підсумкове самооцінювання 

якості освіти у дитячих колективах та узагальнення його результатів». За результатами самооцінювання ми одержали в середню оцінку 4,7 

балів за 5-ти бальною системою (матеріали додаються); 

- створено та затверджено Стратегічну програму розвитку закладу до 2025 року. 

Організаційна-масова робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу, яка містить в собі виховний аспект, організацію дозвілля 

дітей, ігрового спілкування з однолітками в різних формах, поліпшення їх емоційного здоров’я, створення умов для допрофесійної підготовки та 

самовизначення особистості, виховання загальнолюдських якостей. Протягом навчального року було успішно підготовлено і проведено 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса дитинства – Гра» (дистанційно), реалізовувалися проєкти: «Безпечне завантаження», 

«Гра без кордонів», «Зірка року». 

Проведено Методологічний семінар з позашкільної освіти, on-line відкриту лекцію «Ігрова практика як ефективний спосіб охоплення учнів 

закладами позашкільної освіти». 

В рамках підготовки до ХІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства – Гра» проведено: 

- конференцію-презентацію фестивалю-майстерні; 

- онлайн-зустрічі, індивідуальні зустрічі-співбесіди з учасниками наступних фестивалів. 

Створено відео-майстер-класи, відеоролики, віртуальні виставки, тематичні тизери та інше. 

Діяльність практичного психолога була спрямована на сприяння створенню безпечного, мотивуючого, розвивального освітнього середовища 

закладу, умов для всебічного розвитку вихованців, підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу закладу. 

За результатами онлайн-анкетування серед педагогів, вихованців та батьків закладу щодо вивчення їх думки стосовно рівня безпеки освітнього 

середовища заклад має достатньо високий рівень безпеки освітнього середовища (матеріали дослідження додаються). Також психологічною 

службою було проведено серед педагогів та вихованців оцінювання освітнього середовища, вільного від будь-яких видів насильства (матеріали 

додаються). 

В рамках проєкту «Сприяння освіті» педагоги закладу взяли участь у навчальних тренінгах, різноманітних освітніх заходах (дистанційний 

формат) та Всеукраїнському фестивалі гри, навчання і натхнення «Play Fest 2021». 

У 2020-2021 навчальному році, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією, педагогічний колектив тричі здійснював перехід з очного освітнього 

процесу на освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, до якого було залучено більше 70% вихованців. Педагоги 

розвинули навички онлайн-взаємодії з вихованцями на платформах ZOOM, Google Meet та інших, здійснювали взаємодію з дітьми та батьками у 

різних меседжерах. 

Педагоги закладу взяли участь більше ніж у 120 заходах з підвищення кваліфікації та одержали 90 сертифікатів: 5 методологічних семінарах 

Міжнародної асоціації позашкільної освіти, Відкритому міському методичному фестивалі «Kyiv M-FEST» та Х методичній виставці в рамках 
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Відкритого методичного фестивалю «KYIV M-FEST 2021» (лютий 2021, КПДЮ); діалог-сесії «Підхід «Навчання через гру» у дошкільний, 

початковій та базовій середній освіті України: наскрізність та цілісність» (березень 2021); Всеукраїнському психологічному фестивалі «Паросток. 

Бета-версія» (квітень 2021, КПДЮ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «STEM – світ інноваційних можливостей» (квітень 2021); 

медіаінтенсиві в рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (травень 2021, 

КПДЮ); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

(травень 2021); ІІ Обласному семінарі-практикумі «Діалог актуальних дискурсів хореографічної освіти: теорія, методика, практика» (жовтень 2020) 

та інших освітніх заходах. 

Наш заклад став активним учасником: спільного проєкту МАПО «30 днів – 30 знаменних років позашкільної освіти Незалежної України», 

Національного проєкту «Інтерактивна картка закладів позашкільної освіти» до 30-річчя Незалежності України», 13 педагогів Центру взяли участь у 

челенджі «НАВЧАЙ УКРАЇНСЬКОЮ» та отримали сертифікати.  

Пріоритетними напрямами діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» у 2021-2022 н.р. є: 

1. Створення здоров’язбережного, безпечного середовища у закладі, формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків,  

підвищення рівня психологічного комфорту й емоційного благополуччя вихованців, протидія булінгу. 

2. Створення нового освітнього простору із застосуванням сучасних інформаційно-комунікативних засобів, експериментального майданчика для 

апробації та впровадження у життя перспективного педагогічного досвіду, інноваційних розробок, авторських методик. 

3. Введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та об’єктивна самооцінка діяльності дитячих колективів закладу. 

4. Забезпечення внутрішньої системи якості освіти закладу, створення умов для підвищення якості освіти у дитячих колективах закладу та 

підвищення якості освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. 

5. Реалізація Програми стратегічного розвитку закладу на 2020-2025 р.р. 

6. Постійна оптимізація мережі гурткової роботи з урахуванням вимог сьогодення, запитів вихованців та батьків, кадрового забезпечення закладу, 

форм навчання. 

7. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів і працівників закладу, розвиток їх компетентностей щодо організації освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного навчання та здійснення змішаного (гібридного) навчання. 

8. Продовження роботи щодо реалізації проєкту «Сприяння освіті» відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і 

науки України та компанією The LEGO Foundation (Данія); 

9. Продовження реалізації у закладі Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, удосконалення системи сімейно-родинного 

виховання на основі регіональних традицій. 

10. Сприяння допрофільному навчанню та допрофесійній підготовці вихованців, продовженню навчання випускників закладу за напрямом 

позашкільної освіти. 

11. Спрямування освітнього менеджменту на формування компетентного, конкурентноспроможного випускника ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району»  за Концепцією «Нова українська школа». 
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12. Постійна участь у грантових конкурсах, проєктах з метою оновлення матеріально-технічної бази закладу та окремих дитячих колективів, 

отримання можливості для відкриття нових гуртків та студій, розширення напрямів творчої діяльності закладу. 

13. Використання сучасних форм взаємодії з батьками: інтернет-спілкування, батьківська пошта, групові консультації, батьківські конференції, 

відеоконференції, школа люблячих батьків, смартмоб, фестиваль майстрів та інші. 

14. Підвищення рівня технічної грамотності керівників дитячих колективів, оновлення технічних засобів, які використовуються в освітньому 

процесі. 

15. Презентація результатів творчої діяльності закладу у провідних друкованих виданнях України, області, міста з питань позашкільної освіти та у 

засобах масової інформації. 

16. Постійна підтримка позитивного іміджу ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

17. Популяризація позашкільної освіти на міжнародному, Всеукраїнському, обласному та міському рівнях шляхом висвітлення результативності 

діяльності провідних закладів позашкільної освіти України на сторінках груп у мережі «Facebook», під час участі у заходах Міжнародної 

асоціації позашкільної освіти. 

18. Продовження роботи Запорізького відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти, постійна участь у заходах МАПО. 

19. Впровадження елементів інклюзивного навчання. 

20. Подальше оновлення та розвиток матеріальної бази закладу. 
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 Р О З Д І Л  І І .    Забезпечення д іяльност і  педагог ічного  колективу  в  режимі  функціонування та  

розвитку .  

 

Мета: Створити умови для забезпечення якості освітнього процесу в закладі. 

 

№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

1.  Забезпечення 

організаційно-

правової основи 

1.1. Організація та регламент роботи: 

- засідання педагогічної ради; 

 

4 рази на рік 

 

Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

 

протоколи педрад 

 - збори трудового колективу; 1 раз на рік Щитинина Р.Ю. протоколи 

 - оперативні наради; щопонеділка Щитинина Р.Ю. 

адмінперсонал 

протоколи 

  - навчання адмінперсоналу за напрямами роботи; 2 рази на 

семестр 

Щитинина Р.Ю. матеріали навчання 

план на місяць 

  - поточне планування; на 29 число 

кожного місяця 

адмінперсонал план проведення, 

матеріали занять 

  - заняття ШПМ (школи педагогічної майстерності); не менше 

2 разів на рік 

Серединська О.С. протоколи занять 

ШПМ 

  - робота психолого-педагогічної лабораторії; не менше 

2 разів на рік 

Черевична О.А. план роботи, 

матеріали 

  - засідання методичної ради закладу не менше 

1 разу на 

семестр 

Юрченко Т.Л. протоколи засідань 

  - засідання художньої ради; не менше 

3 разів на рік 

Ніколаєнко І.В. протоколи 

  - засідання методоб’єднань за напрямами діяльності: 

 студії «Краплинки»; 

 хореографія; 

 музична студія; 

 образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

не менше 

2 разів на рік 

 

Винокурова А.І. 

Юрченко Т.Л. 

Войта Т.В. 

Ткаченко О.С. 

протоколи м/о 

  - робота школи молодого педагога; не менше 

3 разів на рік 

Ткаченко О.С. протоколи 

  - участь в оперативних нарадах управління з питань розвитку за планом Щитинина Р.Ю. матеріали нарад 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

освіти ДОН ЗМР і ТВО Шевченківського району 

  - інформування щодо діяльності закладу; за планом 

систематично 

Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

адмінперсонал 

інформації 

  - прийом громадян з особистих питань;  понеділок 

з 15.00 до 18.00 

Щитинина Р.Ю. книга особистого 

прийому 

  - чергування адмінперсоналу по закладу; згідно з 

графіком 

адмінперсонал листи контролю 

  - ведення документації згідно з номенклатурою справ систематично адмінперсонал  

  1.2. Скласти графік відпрацювання робочого часу штатних 

працівників. 

до 05.09. Щитинина Р.Ю. графік 

  1.3. Скласти та затвердити наказ по навантаженню 

педагогічних працівників закладу у 2021-2022 н.р. 

до 10.09. Щитинина Р.Ю. наказ 

  1.4. Забезпечити виконання показників Акту оцінки 

готовності закладу до нового навчального року: 

- підготовка приміщення до роботи в період карантину; 

- підготовка приміщення, обладнання зовнішньої території; 

- складання актів протоколів та іншої документації по ОП та 

БЖ; 

- забезпечення нормативних умов МЧС (плани евакуації, 

відповідальні, інструкції, ведення журналів обліку 

інструктажів; 

- проведення огляду навчальних кабінетів; 

- планування роботи закладу на 2021-2022 н.р.; 

- документація з основної діяльності; 

- програмне та методичне забезпечення; 

- узгодження акту готовності закладу з державними службами; 

- складання організаційних наказів 

 

 

до 05.09. 

до 05.09. 

до 05.09. 

 

до 05.09. 

 

 

до 20.08. 

до 15.08. 

до 15.08. 

до 15.08. 

до 15.08. 

до 03.09. 

Щитинина Р.Ю. 

 

Ткаченко О.С. 

Попович І.М. 

Войта Т.В. 

 

Войта Т.В. 

 

 

Вакулович О.В. 

адмінперсонал 

Щитинина Р.Ю. 

Юрченко Т.В. 

Щитинина Р.Ю. 

Щитинина Р.Ю. 

Акт готовності 

закладу до 2021-

2022 н.р. 

  1.5. Участь закладу в огляді щодо стану готовності до нового 

навчального року 

до 07.09. Щитинина Р.Ю. 

адмінперсонал 

акт готовності 

  1.6. Підготувати та надати на узгодження до управління з 

питань розвитку освіти мережу, навчальний план та освітню 

програму закладу. 

19.08. Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

мережа гурткової 

роботи, навчальний 

план, освітня 

програма закладу 



  10 

№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

  1.7. В рамках проведення організаційного періоду щодо 

набору вихованців до дитячих колективів скласти графіки: 

- проведення перших зустрічей у дитячих колективах; 

- набору до груп 1-го р.н. хореографічних колективів, циркової 

студії, вокальних колективів;  

- мотиваційно-інформаційних зустрічей з батьками 

з 20.08. по 14.09. 

 

до 14.09. 

 

 

Серединська О.С. 

керівники гуртків 

 

Черевична О.А.  

 

 

графіки 

 

 

 

  1.8. Сформувати дитячі колективи закладу: 

- 1-го року навчання; 

- 2-го та наступних років навчання. 

 

до 15.09. 

до 05.09. 

Серединська О.С. 

завідувачі 

відділами, 

керівники гуртків 

списки дітей по 

групах, розклад 

занять 

  1.9. Провести набір вихованців до дитячих колективів 

закладу, оформити належну документацію: заяви батьків, копії 

свідоцтв про народження дітей. 

15.09.-25.09. Артамонова В.Є., 

зав відділами, 

керівники гуртків 

заяви батьків 

вихованців, копії 

свідоцтва про 

народження 

  1.10. Затвердити розпорядок роботи закладу до 05.09. Щитинина Р.Ю. графік роб. штат-

них прац., прав. 

внутрішнього труд. 

розпорядку 

  1.11. Скласти і затвердити розклад занять, узгодити розклад 

занять із Управлінням Держпродспоживслужби в м. Запоріжжі 

та ознайомити з ним педагогів. 

до 10.09. Серединська О.С. 

Попович І.М. 

розклад 

  1.12. Скласти наочний розклад занять. до 20.09. Серединська О.С. розклад  

  1.13. Підготувати, затвердити навчальні програми гуртків та 

студій, відкритих у поточному навчальному році 

до 15.09. Юрченко Т.Л., 

керівники гуртків 

програми  

  1.14. Скласти навчальні плани на І-й семестр в журналах 

гурткової роботи.  

до 15.09. Серединська О.С. журнали 

  1.15. Провести мотиваційно-інформаційні зустрічі з батьками у 

дитячих колективах закладу. 

до 15.09. згідно 

з графіком 

Щитинина Р.Ю. 

зав. відділами 

кер. гуртків 

протоколи 

  1.16. Оновити наочність закладу. до 10.09. Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

фотостенди 

  1.17. Оновити зміст електронного реєстру вихованців. до 05.10. та 

систематично 

Артамонова В.Є. 

зав. відділами 

реєстр 

  1.18. Скласти програми зовнішньої інтеграції. до 25.09. Юрченко Т.Л. 

Войта Т.В. 

програми 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

Ніколаєнко І.В. 

Мазнєва Г.В. 

2.  Кадрове 

забезпечення 

2.1. Здійснити комплектацію педагогічних кадрів. серпень-

вересень 

Щитинина Р.Ю. книга обліку кадрів, 

накази 

  2.2. Провести тарифікацію педагогічних кадрів. до 20.08. Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

тариф. список, 

штатний розпис, 

мережа гурткової 

роботи 

  2.3. Ознайомити педагогів і працівників закладу з посадовими 

обов’язками та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

до 10.09. Щитинина Р.Ю. розпорядок та 

графік роботи, 

правила 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку 

  2.4. Забезпечення виконання ст. 42 «Академічна 

доброчесність» Закону України «Про освіту»: 

- надання педагогам рекомендацій, що стосуються розробки 

внутрішніх політик і нормативного закріплення принципів 

академічної доброчесності, також розвитку серед педагогів 

викладацьких практик, які сприяють дотриманню здобувачами 

освіти академічної доброчесності; 

- проведення бесід з педагогічними працівниками щодо 

дотримання академічної доброчесності; 

- надання матеріалів (ілюстрацій) з академічної доброчесності 

для здобувачів освіти та їх батьків; 

- розміщення інформації на сайті закладу та у групі «Центр 

творчості на Чарівній» на Facebook з метою просвітницької 

пропаганди академічної доброчесності у ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району». 

до 05.09. 

 

протягом року 

Ткаченко О.С. лист ознайомлення, 

положення, 

матеріали 

  2.5. Продовжити роботу щодо забезпечення проходження 

практики на базі ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

студентів: 

- Запорізького національного університету; 

- Харківської державної академії культури; 

- Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу 

протягом року 

/за вимогою/ 

Щитинина Р.Ю. 

 

угоди про співпрацю 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

культури; 

- Дніпропетровського театрально-художнього коледжу; 

- Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна 

академія танцю імені Сержа Лифаря»; 

- Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв; 

- Мелітопольського училища культури та інші. 

Скласти угоди. 

3.  Підвищення 

якості 

освітнього 

процесу, 

використання на 

практиці 

досягнень 

педагогічної 

науки і 

передового 

педагогічного 

досвіду.  

3.1. Провести засідання педагогічної ради за темами: 

- «Простір нових освітніх можливостей Центру творчості на 

Чарівній. Пріоритетні напрями діяльності закладу у 2021-2022 

н.р.»; 

- «Діджиталізація освітнього процесу в закладі позашкільної 

освіти» 

- «Впровадження в освітній процес новітніх педагогічних 

технологій з метою підвищення якості освіти»; 

- «Про результати підсумкового моніторингу якості освітнього 

процесу згідно з Положенням про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти. Планування роботи закладу на 

літній період 2022 року». 

 

серпень 

 

 

грудень 

 

лютий 

 

 

травень 

 

Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

адмінперсонал 

 

 

протоколи  

засідань 

  3.2. Підготувати і провести освітні мітапи за темами: 

- «Змішане навчання – ключ до змін. Нові технології навчання»; 

- «Компетентне використання інноваційних, авторських ідей, 

знахідок та надбань педагогів закладу, їх практичне втілення у 

життя колективу» 

 

листопад 

 

квітень 

 

Серединська О.С. 

Черевична О.А. 

Юрченко Т.Л. 

Войта Т.В. 

Ткаченко О.С. 

Доповіді, матеріали 

занять 

  3.3. Провести заняття психолого-педагогічної лабораторії за 

темами: 

- «Безпечне освітнє середовище: Чому? Що? Як?». 

- «Мистецтво миру. Як працює ненасильницьке спілкування». 

 

 

жовтень 

січень 

Черевична О.А. 

 

плани занять, 

матеріали 

  3.4. Провести засідання методичної ради: 

- Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради 

на 2021-2022 н.р. Узгодження планів роботи МО, розгляд 

матеріалів,  програм, проєктів. 

- Підвищення рівня професійної майстерності педагогів з 

 

серпень 

 

 

лютий 

 

Юрченко Т.Л. 

 

 

Юрченко Т.Л. 

плани засідань, 

матеріали 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

створення навчальних ресурсів для дистанційного навчання. 

- Аналіз діяльності методичної ради у 2021-2022 н.р. 

 

 

травень 

 

 

Юрченко Т.Л. 

  3.5. Формувати  платформи дитячих колективів. протягом року 

/до квітня/ 

Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

зав. відділами 

електронні 

матеріали 

  3.6. Провести засідання методичого об’єднання керівників 

гуртків студії «Краплинки» з питань: 

- «Обговорення навчального плану та режиму роботи студії у 

2021-2022 н.р. Проведення поточного самооцінювання якості 

освіти у дитячих колективах та узагальнення його 

результатів»; 

 

 

вересень 

Юрченко Т.Л. 

Пашаєва О.В. 

навчальний план 

  

  - «Як сучасному педагогу порозумітися з «цифровим 

поколінням» дітей»; 

березень   

  - Аналіз результативності діяльності студії у 2021-2022 н.р., 

самоаналіз педагогів. Планування роботи на 2022-2023 н.р.». 

В рамках засідань методоб’єднання, з метою взаємообміну 

педагогічним досвідом, підготувати і провести відкриті заняття: 

 Вакулович О.В.  

 Пашаєвої О.В. 

травень 

 

 

 

 

грудень 

березень 

 

 

 

Юрченко Т.Л. 

Пашаєва О.В. 

Матеріали відкритих 

занять 

  3.7. Провести засідання методичого об’єднання керівників 

гуртків музичної студії з питань: 

- «Затвердження плану роботи музичної студії на 2021-2022 н.р. 

Обговорення пріоритетних напрямів діяльності. Проведення 

поточного самооцінювання якості освіти у дитячих колективах 

та узагальнення його результатів»; 

- «Використання інноваційних педагогічних технологій як засіб 

розвитку творчих компетентностей вихованців на заняттях з 

музики»; 

- «Аналіз результативності діяльності музичної студії у 2021-

2022 н.р.» 

В рамках засідань методоб’єднань, з метою взаємообміну 

педагогічним досвідом, підготувати і провести відкриті заняття: 

 

 

вересень 

 

 

 

січень 

 

 

травень 

 

 

 

Войта Т.В. 

Якименко Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войта Т.В. 

Якименко Н.Ф. 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

 Кірєя О.А.  

 Кудріної Н.В.  

 Дерік С.Г. 

 

грудень 

лютий, 

березень 

  3.8. Провести засідання методичного об’єднання керівників 

хореографічних колективів закладу за темами: 

- «Планування діяльності хореографічного відділу на 2021-2022 

н.р. Проведення поточного самооцінювання якості освіти у 

дитячих колективах та узагальнення його результатів»; 

- «Класичний танець як основа хореографічної підготовки 

дитячого колективу»; 

- Аналіз результативності діяльності хореографічних колективів 

у 2021-2022 н.р. 

В рамках засідань методоб’єднання, з метою взаємообміну 

педагогічним досвідом, підготувати і провести відкриті заняття: 

 Катюшина Н.В. 

 Пелішок Г.В. 

 Зайцева С.М.  

 

 

вересень 

 

 

 

лютий 

 

травень 

 

 

 

 

грудень 

січень 

лютий 

Юрченко Т.Л. 

Катюшина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрченко Т.Л. 

Катюшина Н.В. 

 

  3.9. Провести засідання методичного об’єднання керівників 

студій образотворчого мистецтва і декоративно-прикладної 

творчості з питань: 

- «Пріоритетні напрями діяльності та планування роботи на 

2021-2022 н.р. Проведення поточного самооцінювання якості 

освіти у дитячих колективах та узагальнення його 

результатів»; 

- «Використання сучасних IT-технологій в освітньому процесі 

дитячих колективів»; 

- «Аналіз результативності творчої діяльності студій 

образотворчого мистецтва та декоративно-прикладної 

творчості у 2021-2022 н.р.». 

В рамках засідань методоб’єднання, з метою взаємообміну 

педагогічним досвідом, підготувати і провести відкриті заняття: 

 Переверзєвої А.В.  

 

 

 

вересень 

 

 

 

грудень 

 

травень 

 

 

 

 

 

Ткаченко О.С. 

Солдатова І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко О.С. 

Солдатова І.М. 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

 Суханової О.А. 

 Яновського І.І. 

грудень 

лютий 

березень 

  3.10. Провести засідання художньої ради: 

- «Визначення тематики виставкових робіт вихованців гуртків 

та студій образотворчого мистецтва і декоративно-прикладної 

творчості  щодо участі у виставках і конкурсах протягом 2021-

2022 н.р.»; 

- «Визначення термінів проведення та змісту звітних концертів 

художніх колективів закладу»: 

 хореографічний ансамбль «Перлина»; 

 театральна студія «Гра»; 

 ансамбль народного танцю «Вихиляс»; 

 хоровий колектив української пісні «Терниця» та студія 

естрадного вокалу «Акцент»; 

 циркова студія «Едельвейс»; 

 музична студія; 

 студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт» і театр моди 

«Секрет». 

- «Затвердження художніх номерів для проведення звітного 

концерту». 

жовтень  

/ за окремим 

графіком/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

Ніколаєнко І.В. 

Солдатова І.М. 

 

 

 

 

 

Катюшина Н.В. 

Немельяйнен І.В. 

Пелішок Г.В. 

Кірєй О.А. 

Гончарова Т.О. 

Бабенко О.В. 

Якименко Н.Ф. 

Стринадкіна С.О. 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

протоколи засідань 

художньої ради 

 

4.  Створення умов 

для успішної 

адаптації та 

професійного 

становлення 

молодих 

спеціалістів 

4.1. Індивідуальні консультації з питань: 

- проведення організаційного періоду в гуртках; 

- вимог до ведення гурткової документації; 

- вимог до підготовки і проведення гурткового заняття, 

відкритих та підсумкових занять. 

постійно 

вересень-

жовтень 

Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

методичні 

рекомендації 

 4.2. Методичний супровід педагогів у складанні планів 

освітньої діяльності, заповненні журналів гурткової роботи у 

відповідності до встановлених вимог, підборі репертуару та 

виборі тематики виставочних робіт. 

протягом року Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

методичні 

рекомендації 

  4.3. Забезпечити відвідування та аналіз занять молодих 

спеціалістів з метою удосконалення методики їх підготовки і 

проведення, планування та організації роботи дитячих 

колективів. 

протягом року 

/план роботи на 

місяць/ 

Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

зав. відділами 

 

книга контролю 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

  4.4. Продовжити роботу школи молодого педагога «Пошук». 

Тематика занять: 

- «Моделювання змісту, форм та методів підвищення рівня 

професійної майстерності молодих педагогів»; 

- «Діагностування труднощів, що виникають у молодого 

спеціаліста у педагогічній діяльності»; 

- «Самооцінювання реалізації потреб педагога-початківця у 

розвитку та саморозвитку». 

згідно з планом 

роботи школи 

молодого 

педагога 

Ткаченко О.С. матеріали занять 

4.5. Підготовка та проведення відкритих занять: 

 Баля В.В. 

 Котелевської В.В. 

 Андрющенко О.А. 

 Семчонок М.В. 

 Діеп А.Д. 

 

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

  

4.6. Проведення анкетування молодих педагогів з питань: 

 самооцінювання професійного рівня; 

 ставлення педагога-початківця до професійної діяльності. 

травень 

 

 

  

4.7. Проведення консультацій за тематикою: 

- «Ведення документації гуртка»; 

- «Мотивація педагога до постійного підвищення кваліфікації». 

 

 

листопад 

лютий 

  

5.  Методичний 

супровід 

освітнього 

процесу, 

підвищення 

рівня 

професійної 

компетентності 

педагогів 

5.1. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу у 2021-2022 н.р.: 

 Переверзєвої А.В. 

 Горбацевич В.А. 

 Аксентьєвої Т.О. 

 Пелішок Г.В. 

 Бойко Т.В. 

 Чепіга Н.К. 

 Ткаченко О.С. /керівник гуртка/ 

протягом року 

/за окремим 

графіком/ 

Серединська О.С. матеріали курсової 

перепідготовки, 

свідоцтва 

5.2. Сприяти участі педагогів закладу у навчальних тренінгах, 

вебінарах (очних, дистанційних) 

протягом року 

/за окремими 

графіками/ 

Серединська О.С. сертифікати 

  5.3. З метою підвищення професійного рівня, забезпечити 

участь педагогів у заходах МОН України, ДОН ЗОДА,       ДОН 

постійно Щитинина Р.Ю. 

адмінперсонал 

згідно з планами 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

ЗМР та заходах інших відомств. 

  5.4. Скласти графіки проведення відкритих занять в рамках: 

засідань методоб’єднань та школи молодого педагога «Пошук». 

жовтень Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

 

  5.5. Удосконалювати зміст позашкільної освіти шляхом 

технологізації освітньої діяльності, створення педагогічних 

новацій та активним їх використанням (діджиталізація 

освітнього середовища, онлайн-заходи та інше). 

постійно Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

матеріали 

5.6. Поглибити методичну діяльність педагогів закладу 

шляхом самоосвіти, напрацювання методичних розробок за 

напрямами роботи, удосконалення програмного забезпечення 

дитячих колективів закладу та поповнення банку: 

- методичних розробок керівників гуртків в рамках реалізації 

навчальних програм та надання позашкільної освіти 

вихованцям дитячих колективів; 

- кращих відкритих занять педагогів закладу. 

протягом року Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

методичні розробки, 

навчальні програми 

матеріали відкритих 

занять 

  5.7. Видавнича діяльність на рівні закладу: 

- складання методичних розробок та випуск методичних 

збірників; 

- випуск газети гуртка журналістики «Проба пера», її наочне 

представлення у закладі та на Інтернет-ресурсах 

 

1 раз на квартал 

1 раз на місяць 

 

Юрченко Т.Л. 

кер. дит. кол-вів 

Переверзєва А.В., 

 

метод. розробки 

 

випуски газет 

  5.8. Публікація та представлення матеріалів діяльності 

закладу в ЗМІ, професійних журналах та газетах. 

постійно методисти матеріали 

  5.9. Поповнення банку методичних рекомендацій, посібників 

для педагогів закладу: 

- щодо підвищення рівня професійної майстерності; 

- щодо впровадження підходу «навчання через гру»; 

- щодо впровадження ігрових технологій; 

- щодо проведення просвітницької роботи з ТБ, з ОП та БЖ, з 

використання здоров’язберігаючих технологій. 

Забезпечити зберігання методичних матеріалів на електронних 

носіях. 

постійно Юрченко Т.Л. 

Войта Т.В. 

Ткаченко О.С. 

 методичних 

матеріалів  

  5.10. Створення банку відеозанять, відео майстер-класів 

педагогів закладу для використання: 

- під час дистанційного навчання; 

протягом року Юрченко Т.Л. 

Войта Т.В. 

Ткаченко О.С. 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

- під час організації дистанційної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами; 

- для батьків. 

Переверзєва А.В. 

керівники гуртків 

  5.11. Програмне забезпечення: 

- створити реєстр програм; 

- затвердити програми новостворених дитячих колективів; 

- оновити зміст навчальних програм. 

 

вересень 

 квітень 

Юрченко Т.Л. 

 

навчальні програми 

дитячих колективів 

6.  Проведення на 

базі закладу 

заходів 

Всеукраїнського, 

обласного та 

міського рівнів 

6.1. Підготовка та проведення ХІ Всеукраїнського фестивалю-

майстерні «Адреса дитинства – Гра» /дистанційно/ 

жовтень Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

адмінперсонал 

Положення, план 

підготовки та 

проведення  

 6.2. Участь у заходах в рамках реалізації проєкту «Сприяння 

освіті». 

протягом року 

/за окремим 

планом/ 

Черевична О.А. 

Серединська О.С. 

методичні  

матеріали 

6.3. Проведення семінарів, майстер-класів, відкритих занять 

згідно з планом методичних заходів ЗОІППО. 

протягом року адмінперсонал, 

кер. дит. кол-вів 

плани підготовки та 

проведення 

7.  Участь у 

міжнародних, 

Всеукраїнських, 

обласних та 

міських заходах 

з актуальних 

питань розвитку 

позашкільної 

освіти 

7.1. Взяти участь у заходах Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти: 

   

- Всеукраїнському Серпневому Форумі «Освіта України 30: 

вектори якості та успіху»; 

серпень, 

м. Кропив-

ницький 

Мазнєва Г.В. матеріали Форуму 

 - VІ Міжнародній онлайн-конференції «Наукова еліта у 

розвитку держав», присвяченій Дню позашкілля; 

25-26.09. Щитинина Р.Ю. 

адмінперсонал 

 

матеріали 

конференції 

 - методологічних семінарах (лекціях) з актуальних питань 

позашкільної освіти; 

протягом року адмінперсонал, 

педагоги закладу 

матеріали семіна-

рів, сертифікати 

 - прес-конференції «Позашкільна освіта – 2021: десять 

перемог»; 

грудень Мазнєва Г.В. план проведення, 

матеріали 

 - засіданнях правління МАПО; протягом року Мазнєва Г.В. матеріали засідань 

  7.2. Відкритому міському методичному фестивалі «Kyiv M-

FEST» та методичній виставці міста Києва. 

лютий, 

КПДЮ 

Юрченко Т.Л., 

Войта Т.В., 

Ткаченко О.С. 

Методичні мате-

ріали, дипломи, 

сертифікати 

  7.3. Всеукраїнському психологічному фестивалі «Паросток».  квітень Черевична О.А., 

Серединська О.С. 

матеріали, 

сертифікати 

  7.4. Всеукраїнському психологічному фестивалі «PRO-PSY». квітень Черевична О.А., матеріали, 

https://www.facebook.com/events/354589445716813/?acontext=%7B%22source%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/354589445716813/?acontext=%7B%22source%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

Серединська О.С. сертифікати 

  7.5. Всеукраїнському фестивалі гри, навчання і натхнення «Play 

Fest». 

квітень Серединська О.С. 

Черевична О.А., 

кер. дит. кол-вів 

творчий проєкт, 

відео- та фотомате-

ріали 

  7.6. Заходах щодо забезпечення реалізації проєкту «Сприяння 

освіті». 

протягом року 

/за планом 

заходів/ 

Серединська О.С. 

Черевична О.А., 

педагоги закладу 

методичні  

матеріали 

  7.7. Челенджах «НАВЧАЙ УКРАЇНСЬКОЮ». протягом року 

/за графіком 

проведення/ 

Серединська О.С. 

педагоги закладу 

методичні матеріа-

ли, сертифікати 

  7.8. Обласній виставці «Освіта Запорізького краю». квітень методисти методичні матеріали 

  7.9. Обласному конкурсі на кращу методичну розробку з 

технічної творчості. 

жовтень Яновський І.І. 

Ткаченко О.С. 

методична розробка 

  7.10. Обласному конкурсі на кращу методичну розробку з 

художньо-естетичної творчості. 

березень Юрченко Т.Л. методична розробка  

  7.11. Обласному етапі фестивалю «Натхнення. Творчість. Успіх» 

в рамках Всеукраїнського фестивалю «Територія творчості». 

травень Юрченко Т.Л. 

адмінперсонал 

матеріали 

конкурсу 

  7.12. Участь у засіданнях робочої групи МАПО з питань 

обговорення законопроєктів з позашкільної освіти та інших 

нормативних документів. 

протягом року Мазнєва Г.В. 

 

рекомендації 

  7.13. В рамках роботи осередку МАПО в Запорізькій області 

підготовка та проведення онлайн-конференції «Сучасні 

тенденції підвищення якості освіти» для працівників закладів 

позашкільної освіти міста та області, сумісно з ДОН ЗОДА та 

відділенням Державної служби якості освіти в Запорізькій 

області». 

вересень Мазнєва Г.В. 

Щитинина Р.Ю. 

адмінперсонал 

матеріали 

8.  Атестація 

педагогічних 

кадрів 

8.1. Провести організаційну роботу по створенню необхідних 

умов для атестації педагогів закладу. 

до 15.09. Щитинина Р.Ю. план 

 8.2. Створити атестаційну комісію, скласти план роботи. до 20.09. Серединська О.С. склад комісії 

  8.3. Проходження чергової атестації у 2021-2022 н.р.: 

 Войта Т.В. 

 Ткаченко О.С. 

 Вакулович О.В. 

 Кірєй О.А. 

з 15.10 до 01.04. Серединська О.С. 

адмінперсонал, 

члени атестацій-

ної комісії 

атестаційні 

матеріали 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

 Горбацевич В.А. 

 Яновський І.І. 

 Кудріна Н.В. 

  8.4. Внести відповідні корективи до перспективного плану 

атестації та курсової перепідготовки педагогів закладу. 

до 15.09. Серединська О.С. перспективний план 

  8.5. Скласти і затвердити графік проведення відкритих занять 

педагогів, що атестуються. 

до 10.10. Серединська О.С. графік проведення 

відкритих занять 

  8.6. Підготувати матеріали з атестації педагогів для розгляду 

на засіданнях АК.  

згідно з планом 

роботи АК 

Серединська О.С. 

члени АК 

характеристики, 

атестаційні 

матеріали 

  8.7. Оформити документацію за підсумками атестації 

педагогів закладу: 

- атестаційні листи; 

 

- записи у трудових книжках за результатами атестації; 

- кількісний звіт за підсумками атестації, відгук про роботу АК 

у 2021-2022 н.р. 

 

 

лютий, березень 

до 20.04. 

до 06.04. 

 

 

Серединська О.С. 

члени АК 

Серединська О.С. 

Серединська О.С. 

 

 

атестаційні листи 

 

трудові книжки 

відгук про роботу 

АК, кількісний звіт 

9.  Узагальнення 

передового 

досвіду 

9.1. В рамках підтвердження почесних звань: 

«Народний художній колектив»: 

- хоровому колективу української пісні «Терниця»; 

 

- студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 

«Зразковий художній колектив»; 

- студії художнього в’язання «Візерунок»; 

- студії рукоділля «Fancy». 

 

 

жовтень 

 

березень 

 

жовтень 

березень 

 

 

Войта Т.В. 

Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

матеріали 

представлень 

  9.2. Оновити інформаційний банк передового педагогічного 

досвіду провідних закладів освіти України за вищезазначеною 

тематикою. 

протягом року Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

Інформаційний банк 

10.  Популяризація 

діяльності 

закладу в 

засобах масової 

інформації та 

Всесвітній 

мережі Інтернет 

10.1. Підготувати та представити методичні матеріали 

педагогів закладу у періодичних професійних виданнях. 

протягом року Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

матеріали  

публікацій 

 10.2. Публікації у місцевих ЗМІ. Творча співпраця з 

телекомпаніями міста. 

постійно Мазнєва Г.В., 

Ткаченко О.С. 

 

матеріали  

публікацій 

 10.3. Інформаційне забезпечення: постійно Войта Т.В. інформаційні 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

- сайту ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»; 

- груп «Центр творчості на Чарівній» та «VIVА 

ПОЗАШКІЛЛЯ» у соціальній мережі «Facebook». 

адмінперсонал 

Серединська О.С. 

матеріали 

публікації 

  10.4. Популяризація діяльності закладу у групах: 

«Позашкільна освіта», «Департамент освіти і науки Запорізької 

міської ради», «Позашкілля Запоріжжя» на «Facebook» та на 

сторінках газети гуртка журналістики «Проба пера». 

постійно 

 

1 випуск на 

місяць 

Серединська О.С. 

 

Переверзєва А.В. 

Серединська О.С. 

матеріали 

публікацій, відео- та 

фотоматеріали 

випуски газет 

  10.5. Участь у челенджах, онлайн-ярмарках, методичних 

фестивалях, методичних мостах, методичних сесіях. 

систематично Серединська О.С. 

Юрченко Т.Л. 

Войта Т.В. 

Ткаченко О.С. 

матеріали участі 

10.6. Виготовлення рекламної продукції: афіш, візитівок, 

буклетів, створення відеороликів про творчу діяльність дитячих 

колективів закладу. 

протягом року Мазнєва Г.В. 

Войта Т.В. 

Переверзєва А.В. 

рекламна продукція, 

вдеоролики 

11.  Партнерська 

взаємодія з 

батьками, 

громадськістю 

та школами 

району 

 

11.1. Провести мотиваційно-інформаційні зустрічі з батьками у 

дитячих колективах закладу.  

до 15.09. /за 

окремим 

графіком/ 

Щитинина Р.Ю. 

зав. відділами 

кер. дит. кол-вів 

протоколи 

батьківських зборів 

 11.2. Психологічні зустрічі «Коло люблячих батьків» для 

батьків вихованців дитячих колективів закладу. 

щомісяця Черевична О.А. матеріали зустрічей, 

рекомендації 

  11.3. Заняття лекторію для батьків вихованців студії 

«Краплинки» за тематикою: 

- «Сім'я і студія «Краплинки» – єдиний освітній простір .На 

порозі шкільного життя»;  

- «Вплив батьківських установ на розвиток дітей. 

Формування соціальної компетентності дітей  дошкільного 

віку»; 

- «Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникнути конфліктів з 

власними дітьми?»; 

- «Допомога дитині у навчанні. Дитина йде до школи. 

Поведінка батьків в адаптаційний період».  

 

 

вересень 

 

грудень 

 

лютий 

 

квітень 

 матеріали лекторію, 

рекомендації 

  11.4. Проводити відкриті заняття, академконцерти для батьків. 2 рази на рік зав. відділами плани проведення 

  11.5. Проводити концертні виступи та виставки робіт дитячих 

колективів на підприємствах і в організаціях. Участь в 

протягом року 

/згідно із 

Мазнєва Г.В., 

Ніколаєнко І.В. 

листи, угоди, 

програми концертів 
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оглядах, конкурсах. заявками/ Солдатова І.М. 

  11.6. Продовжити роботу батьківських колективів: 

- батьківського хору колективу «Терниця»; 

- циркової студії «Едельвейс»; 

- молодіжного ВІА. 

протягом року  

/за окремим 

розкладом/ 

 

Кірєй О.А. 

Бабенко О.В. 

Андронов О.І. 

концертні виступи 

  11.7. З метою створення єдиного освітнього простору скласти 

плани спільної діяльності з: 

- ЗОЦХЕТУМ; 

- ЗОЦНТТУМ «Грані»; 

- адміністрацією ЗМР по Шевченківському району; 

закладами освіти Шевченківського району. 

вересень  

 

Ніколаєнко І.В. 

Ніколаєнко І.В. 

Мазнєва Г.В. 

Юрченко Т.Л. 

плани спільної 

діяльності 

  11.8. З метою здійснення превентивного виховання, безпеки 

життєдіяльності, збереження здоров'я дітей та молоді, 

скласти плани спільної діяльності із медичними, медико-

профілактичними та реабілітаційними закладами. 

вересень Войта Т.В. плани спільної 

діяльності  

  11.9. Надавати інформації адміністраціям закладів загальної 

середньої освіти району про творчі досягнення учнів, що є 

вихованцями дитячих творчих колективів ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району». 

вересень, 

травень 

Юрченко Т.Л. 

Ткаченко О.С. 

листи 

адміністраціям шкіл 

району 

  11.10. Надавати методичну та практичну допомогу школам 

району у проведенні новорічних свят, плануванні та 

здійсненні організаційно-масової роботи в школі та в межах 

району. 

протягом 

року 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

методичні 

рекомендації 

12.  Моніторинг 

якості 

позашкільної 

освіти, 

відстеження 

результативності 

роботи дитячих 

колективів та 

педагогів 

закладу 

12.1. Провести поточне самооцінювання якості освіти у 

дитячих колективах та узагальнення його результатів». 

вересень Юрченко Т.Л. 

Войта Т .В. 

матеріали 

моніторингу 

12.2. Провести підсумкове самооцінювання якості освіти у 

дитячих колективах та узагальнення його результатів». 

травень Ткаченко О.С. 

зав. відділами 

 

 12.3. Провести опитування серед педагогів закладу щодо 

визначення очікувань та потреб психологічного супроводу у 

2021-2022 н.р. 

вересень Черевична О.А. матеріали 

моніторингу 

12.4. Вивчити потреби педагогів щодо професійного зростання 

«PROфесійний level».  

Спланувати та провести освітні заходи за запитами 

керівників дитячих колективів. 

вересень 

 

протягом 

року 

Серединська О.С. 

Мазнєва Г.В. 

Черевична О.А. 

матеріали 

опитування, 

матеріали освітніх 

заходів 



  23 

№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 
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/за окремим 

графіком/ 

  Провести анкетування серед учасників освітнього процесу 

щодо виявлення випадків булінгу у закладі. 

листопад Черевична О.А. анкети, звіт 

  12.5. Підготувати за підсумками діяльності закладу аналітичні 

матеріали для складення адміністративного портфоліо 

закладу: 

- творчих досягнень дитячих колективів; 

- контингенту вихованців закладу; 

- кадрового складу; 

- професійної компетентності педагогів; 

- інноваційної діяльності керівників дитячих творчих 

колективів. 

травень-

серпень 

адмінперсонал матеріали 

моніторингу, 

узагальнені дані, 

стат. звіти, книга 

особового складу, 

портфоліо 

  12.6. Складання аналітичних звітів, інформацій за підсумками 

діяльності до ТВО, ДОіН ЗМР. 

січень, 

травень 

та за 

запитом 

адмінперсолнал аналітичні звіти 

13.  Інноваційна 

діяльність 

13.1. Діджиталізація освітнього процесу. 

 

13.2. Впровадження в освітній процес дитячих колективів:  

- елементів колоборативного навчання; 

- підходу «навчання через гру»; 

- проєктної діяльності. 

13.3. Проведення якісних онлайн-занять на платформі Zoom, 

Google Meet та інших. Засвоєння нових платформ для 

організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

13.4. Проведення занять просто неба. 

протягом 

року 

 

постійно 

 

 

 

під час 

переходу на 

дистанц. 

форму навч. 

протягом 

року 

Щитинина Р.Ю. 

адмінперсонал 

Серединська О.С. 

адмінперсонал 

 

 

Серединська О.С. 

адмінперсонал 

 

 

Серединська О.С. 

керівники гуртків 

матеріали проєктів, 

занять, відео 

майстер-класів, 

відеозанять  

14.  Проєктна 

діяльність  

14.1. В рамках реалізації Програми стратегічного розвитку 

закладу на 2020-2025 р.р., продовжити реалізацію у закладі 

проєктів:  

- «Безпечне завантаження», який сприяє формуванню у дітей 

мотивації щодо дотримання безпечної поведінки у мережі 

 

 

 

протягом 

року 

Щитинина Р.Ю. 

Мазнєва Г.В. 

Стринадкіна С.О. 

Мазнєва Г.В. 

Чикалова Т.Ю. 

матеріали проєктів 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

Інтернет; 

- «Зерна успіху», спрямованого на формування важливих 

ключових компетентностей вихованців; 

- «Горизонталь педагогічного зростання», що сприяє 

розвитку горизонтальної кар’єри педагога. 

 

 

протягом 

року 

 

протягом 

року 

Черевична О.А. 

Ніколаєнко І.В. 

Ткаченко О.С. 

Серединська О.С. 

Юрченко Т. Л. 

Черевична О.А. 

  14.2. Реалізація проєктів: 

- «Style-простір», спрямованого на створення сучасного 

освітнього простору у закладі; 

 

- «Magical space» («Чарівний простір») – створення сучасного 

інформаційно-ігрового простору у закладі». 

 

протягом 

року 

 

 

протягом 

року 

 

Щитинина Р.Ю. 

Мазнєва Г.В. 

Стринадкіна С.О. 

Щитинина Р.Ю. 

Мазнєва Г.В. 

матеріали проєктів 

  14.3. Проєкт «Гра без кордонів» /ігровий проєкт/. протягом 

року 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

матеріали проєктів 

14.4. В освітньому просторі закладу та на сторінці групи 

«Центр творчості на Чарівній» у «Facebook» продовжити 

реалізацію мотиваційних проєктів: 

- «Статус дня»; 

- «Фото дня»; 

- «Наша гордість – випускники»; 

- відеотайми; 

- «#Дітиквіти»; 

- «#Історіяуспіху» 

- «Добрий ранок» та інших. 

протягом 

року 

Серединська О.С.  

  14.5. В освітньому просторі «Народного художнього 

колективу» студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт» і 

театру моди «Секрет»: 

- «Книжкова полиця» (книжкова графіка, дизайн, 

конструювання); 

- «Математика в образотворчому мистецтві»;  

- «Арт-об’єкт та перформанс» 

протягом 

року 

Стринадкіна С.О. матеріали проєктів 

14.6. В освітньому просторі гуртка журналістики «Проба 

пера»:  

протягом 

року 

Переверзєва А.В. матеріали проєктів  
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Контроль за ходом 

- еко-тиждень «Все у наших руках»; 

- фотопроєкт «Емоції»; 

- проєкт «Рекламна агенція»; 

- проєкт «Вибори»; 

- фототижні: «Осінь», «Зимовий подих», «Це ВЕСНА!», «Мій 

улюбленець»; 

- журналістське розслідування «Шо ми їмо»; 

- проєкт «Мер миста»; 

- проєкт «Соціальне місто»; 

- тиждень «Безпека в Інтернеті» в рамках соціального проєкту 

«Безпечне завантаження»; 

- проєктна робота над стартапом в рамках участі у конкурсі 

стартапів КПДЮ. 

14.7. Участь у міському конкурсі соціальних проєктів 

«Громадський бюджет» - ресурсний Центр розвитку ігрової 

діяльності «На Чарівній». 

протягом року Мазнєва Г.В. матеріали проєкту 
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Р О З Д І Л  І І І .    П с и х о л о г і ч н е  з а б е з п е ч е н н я  д і ял ь н о с т і  П Н З  « Ц Д Ю Т  Ш е в ч е н к і в с ь к о г о  р а й о н у » .  
Тема закладу: «Підвищення якості позашкільної освіти в умовах реалізації компетентнісного підходу на основі соціального партнерства». 

Тема самоосвіти: Створення психологічно безпечного освітнього середовища закладу як ключової умови підвищення якості позашкільної 

освіти. 

Мета діяльності практичного психолога ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» на 2021-2022 н.р.: сприяння створенню психологічно 

безпечного, мотивуючого, розвивального освітнього середовища закладу, збереження  соціального благополуччя і психічного здоров’я учасників 

освітнього процесу, підвищення їх рівня психологічної культури. 

Завдання: 

 Сприяння розвитку психологічно безпечного освітнього середовища у закладі, захисту учасників освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою. 

 Надання психологічної підтримки педагогам в умовах пандемії з метою «вироблення імунітету» до негативних викликів сьогодення. 

 Проведення профілактичної, просвітницької, консультативної, діагностичної та дослідницької діяльності з метою підвищення якості 

освітнього процесу у закладі. 

 Сприяння налагодженню конструктивної соціальної взаємодії між учасниками освітнього процесу закладу. 

 Підвищення рівня психологічної культури учасників освітнього процесу закладу  

Термін 

виконання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична 

робота 
Психодіагностика 

Консультативна 

робота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

Вересень Оформлення 

нормативної 

документації 

психолога. 

Відстеження 

результатів вступу 

випускників до 

закладів вищої освіти 

за напрямами 

позашкільної освіти. 

Підготовка доповіді 

«Основні напрями 

роботи практичного 

психолога на 2021-

2022 н/р» до засідання 

педагогічної ради.  

Участь у складанні 

плану заходів закладу 

щодо створення 

Проведення 

опитування 

серед педагогів 

закладу щодо 

визначення 

очікувань та 

потреб 

психологічного 

супроводу у 

2021-2022 н/р 

Проведення 

консультацій 

для молодих 

педагогів, 

батьків та 

вихованців 1-го 

року навчання. 

Наочне оформлення 

рекомендацій психолога 

щодо успішної адаптації 

вихованців до навчання 

у творчих колективах 

закладу. 

Оновлення тематичних 

стендів «Стоп булінг». 

Участь у 

методоб’єднанн

ях студії 

інтелектуальног

о і творчого 

розвитку дітей 

дошкільного 

віку 

«Краплинки». 

Участь у 

засіданні 

педагогічної 

ради 

Оновлення 

«Кабінету 

психолога» на 

сайті закладу. 

Запровадження 

онлайн 

консультування 

на сайті закладу. 
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Термін 

виконання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична 

робота 
Психодіагностика 

Консультативна 

робота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

безпечного освітнього 

середовища та 

профілактики булінгу 

на 2021-2022 н/р. 

Жовтень Складання 

соціального паспорту 

закладу. 

Підготовка 

матеріалів до заняття 

психолого-

педагогічної 

лабораторії за темою: 

«Безпечне освітнє 

середовище: Чому? 

Що? Як?» для 

керівників дитячих 

колективів закладу  

Проведення 

психодіагности

ки за запитом 

Здійснення 

онлайн-

консультуванн

я на сайті 

закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом для: 

-вихованців; 

-педагогів та 

працівників 

закладу 

Надання методичних 

рекомендацій 

керівникам дитячих 

колективів з 

розпізнавання ознак 

насильства різних видів, 

алготитму дій у випадку 

виявлення  булінгу 

Проведення 

психологічної 

кав’ярні для 

адміністрації 

закладу. 

Проведення 

заняття 

психолого-

педагогічної 

лабораторії для 

керівників 

дитячих кол-вів 

закладу.  

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога».  

Проведення 

навчального 

тренінгу для 

педагогів-

учасників 

проєкту 

«Сприяння 

освіті». 

Листопад Підготовка 

матеріалів до 

проведення  

освітнього мітапу 

«Змішане навчання – 

ключ до змін. Нові 

технології навчання». 

Проведення 

анкетування 

серед учасників 

освітнього 

процесу щодо 

виявлення 

випадків 

булінгу у 

закладі. 

Здійснення 

онлайн-

консультуванн

я на сайті 

закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом. 

Проведення тренінгів 

для вихованців дитячих 

колективів за темою: 

«Ефективне 

спілкування. Ти це маєш 

знати!». 

 

Участь у 

проведенні 

освітнього 

мітапу «Зміша-

не навчання – 

ключ до змін. 

Нові технології 

навчання».Про

ведення 

психологічної 

кав’ярні для 

педагогів 

закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Грудень Підготовка 

матеріалів до 

засідання педагогічної 

ради.  

Узагальнення 

результатів 

анкетування 

щодо виявлення 

Здійснення 

онлайн-

консультуванн

я на сайті 

 Наочне оформлення 

матеріалів за темою: 

«Цифрова гігієна: яких 

правил варто 

Підготовка та 

вис-туп на 

засіданні 

педагогічної 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

Проведення 

супроводжу

ючого 

тренінгу для 
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Термін 

виконання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична 

робота 
Психодіагностика 

Консультативна 

робота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

випадків 

булінгу у 

закладі. 

Ознайомлення 

з результатами 

анкетування 

учасників 

освітнього 

процесу. 

закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом. 

дотримуватися в 

інтернеті?». 

ради. батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

педагогів 

закладів 

освіти - 

учасників 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Січень Підготовка 

матеріалів до 

психолого-

педагогічної 

лабораторії за темою. 

«Мистецтво миру. Як 

працює 

ненасильницьке 

спілкування». 

Проведення 

психодіагности

ки за запитом 

учасників 

освітнього 

процесу закладу 

Здійснення 

онлайн-

консультуванн

я на сайті 

закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом. 

Наочне оформлення 

матеріалів щодо 

розвитку навичок 

спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

серед підлітків. 

Проведення 

психолого-

педагогічної 

лабораторії для 

педагогів 

закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Лютий Підготовка 

матеріалів до 

психологічної 

кав’ярні для педагогів 

закладу. 

Проведення 

психодіагности

ки за запитом 

учасників 

освітнього 

процесу 

закладу. 

Проведення 

індивідуальних 

і групових 

консультацій 

для батьків 

вихованців 

студії «Крап-

линки» щодо 

готовності 

дитини до 

навчання у 

школі. 

Організація перегляду 

виховних, корекційно-

розвивальних та 

профілактичних 

відеороликів під час 

відеотаймів. 

Наочне оформлення 

матеріалів щодо 

профілактики вживання 

психоактивних речовин 

та алкогольних напоїв 

серед молоді. 

 Участь у 

освітньому 

мітапі закладу.  

Проведення 

психологічної 

кав’ярні для 

педагогів 

закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Березень Підготовка 

матеріалів до 

засідання педагогічної 

Проведення 

психодіагности

ки з 

Проведення 

індивідуальних 

консультацій за 

Організація перегляду 

виховних, корекційно-

розвивальних та 

Підготовка та 

вис-туп на 

засіданні 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

Проведення 

навчального 

тренінгу для 
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Термін 

виконання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична 

робота 
Психодіагностика 

Консультативна 

робота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

ради. 

Організація 

проєктної роботи в 

студії «Краплинки» за 

темою «Україна 

надзвичайна». 

Підготовка до 

проведення 

всеукраїнського 

фестивалю гри 

навчання і натхнення 

«Play Fest». 

профорієнтації 

(за запитом). 

запитом  профілактичних 

відеороликів під час 

відеотаймів. 

педагогічної 

ради. 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

учасників 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Квітень Організація та 

проведення 

всеукраїнського 

Фестивалю гри 

навчання і натхнення 

«Play Fest». 

Розробка анкети-

рефлексії для 

учасників освітнього 

процесу закладу щодо 

підсумків навчального 

року.  

Проведення 

рефлексії серед 

учасників 

освітнього 

процесу щодо 

успіхів і 

викликів у 

навчальному 

2020/2021 році 

за допомогою 

анкетування. 

Проведення 

індивідуальних 

і групових 

консультацій за 

запитом.  

Організація перегляду 

виховних, корекційно-

розвивальних та 

профілактичних 

відеороликів під час 

відеотаймів. 

Участь у 

проведенні 

всеукраїнського 

Фестивалю гри 

навчання і 

натхнення «Play 
Fest». 

Проведення 

психологічної 

кав’ярні для 

педагогів 

закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Травень Підготовка 

аналітичної та звітної 

документації за рік. 

Проведення 

психодіагности

ки з 

профорієнтації 

(за запитом). 

Проведення 

індивідуальних 

і групових 

консультацій з 

профорієнтації. 

Оновлення тематичних 

стендів «Стоп насилля». 

Проведення 

психологічної 

кав’ярні для 

педагогів 

закладу  

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків» / 

розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

Підготовка 

семінару 

«Підсумки 

року» для 

адміністрації 

закладів 

міста та 

області -

учасників 

проекту 
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Термін 

виконання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична 

робота 
Психодіагностика 

Консультативна 

робота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

«Сприяння 

освіті». 

Червень Підготовка доповіді 

на засіданні 

педагогічної ради за 

темою «Про 

результативність 

діяльності 

психологічної служби 

ЦДЮТ у 2021-2022 

н.р.» 

Оформлення 

нормативної 

документації 

психолога за рік. 

Проведення 

психодіагности

ки за запитом. 

Проведення 

індивідуальних 

консультацій за 

запитом. 

Поповнення банку 

відеороликів для 

проведення відеотаймів. 

Доповідь на 

засіданні 

педагогічної 

ради за темою: 

«Про 

результативніст

ь діяльності 

психологічної 

служби ЦДЮТ 

у 2021-2022 

н.р.» 

Оновлення 

інформаційних 

стендів для 

учасників 

освітнього 

процесу. 

– 
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Р О З Д І Л  І V .    О р г а н і з а ц і я  о с в і т н ь о - в и х о в н о ї  д і я л ь н о с т і  з  в и х о в а н ц я м и .  
 

Мета: Забезпечення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, психологічного, соціального становлення особистості гуртківців, 

їх творчого розвитку, створення у закладі єдиного освітньо-виховного простору. 

 

 

№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

1.  Реалізація прав 

дітей на отримання 

позашкільної 

освіти у 

безпечному 

освітньому 

середовищі 

1.1. Організаційний набір дітей до дитячих творчих 

колективів закладу: 

- оформити наочну інформацію про створення 

умов, організацію та результативність освітнього 

процесу; 

- забезпечити розміщення афіш закладу у школах 

та на підприємствах району; 

- інформаційне забезпечення сайту, групи закладу 

у Facebook; 

- набір вихованців у закладі; 

- реклама творчої діяльності дитячих колективів 

закладу у мережі Інтернет; 

- організаційні збори у дитячих колективах; 

 

- збір заяв батьків на вступ до закладу, копій 

свідоцтв про народження дітей; 

- реєстрація вихованців груп 2-го та наступних 

років навчання, коректування реєстру 

вихованців; 

- набір вихованців до груп 1-го року навчання. 

 

 

15.08.-10.09. 

 

03.09.-13.09. 

 

постійно 

 

20.08.-10.09. 

постійно 

 

вересень /за 

графіком/ 

до 25.09. 

 

до 20.09. 

 

до 15.09. 

 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

Ніколаєнко І.В. 

 

Войта Т.В. 

Серединська О.С. 

Серединська О.С. 

керівники гуртків  

зав. відділами, 

керівники гуртків  

керівники гуртків  

зав. відділами 

керівники гуртків  

керівники гуртків  

 

керівники гуртків  

 

  1.2. Створення у закладі безпечного освітнього 

середовища, забезпечення дотримання вимог щодо 

організації роботи закладу позашкільної освіти в 

умовах карантину, попередження і протидія булінгу 

(цькуванню). 

до 01.09.2021 

протягом року 

Щитинина Р.Ю. 

Попович І.М. 

Войта Т.В. 

Ткаченко О.В. 

Черевична О.А., 

адмінперсонал 

 

  1.3. Оновлення змісту єдиного електронного реєстру 

вихованців, облікового складу, заяв, медичних 

довідок, ксерокопій свідоцтв про народження 

до 05.10.2021 Артамонова В.Є., 

зав. відділами,  

керівники гуртків  
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

вихованців. 

2.  Реалізація 

принципу 

диференційованого 

та індивідуального 

підходу до 

навчання 

2.1. Здійснити набір вихованців, комплектацію груп у 

відповідності до мережі гурткової роботи закладу 

на 2021-2022 н.р. 

до 15.09.2021 Серединська О.С. 

зав. відділами 

керівники гуртків  

 

 

 2.2. Провести аналіз контингенту вихованців з метою 

виявлення та подальшого ведення обліку: 

- дітей-сиріт; 

- дітей, що позбавлені батьківського піклування; 

- дітей з особливими потребами; 

- дітей із малозабезпечених сімей; 

- дітей із багатодітних сімей; 

- дітей учасників АТО; 

- діти з сімей чорнобильців; 

- дітей із сімей вимушених мігрантів. 

до 25.09. Черевична О.А. 

керівники гуртків  

 

 

  2.3. Сприяти участі вихованців у фестивалях, 

конкурсах дитячої творчості, виставках і змаганнях 

різних рівнів. 

постійно Щитинина Р.Ю.  

  2.4. Забезпечити підтримку обдарованих вихованців, 

можливість їх інтеграції у Всеукраїнський та 

міжнародний освітні простори: 

2.4.1. виявлення дітей даної категорії;  

протягом року 

 

 

жовтень 

Щитинина Р.Ю. 

Мазнєва Г.В. 

 

Черевична О.А. 

 

  2.4.2. складання та затвердження перспективної 

тематики виставкових робіт, концертних 

номерів; 

протягом року Ніколаєнко І.В.  

  2.4.3. організація особистих виставок обдарованих 

дітей, оформлення каталогів виставочних 

робіт; 

протягом року Ніколаєнко І.В., 

керівники гуртків  

 

  2.4.4. пропаганда досягнень обдарованих дітей у 

школах, в яких вони навчаються: 

- організація виступів у шкільних концертах, 

святах; 

 

- вручення листів подяки педагогам та батькам; 

- організація нагородження грамотами ЗОДА 

вересень, 

травень 

протягом року 

/за запитом/ 

травень 

травень 

Юрченко Т.Л. 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В., 

Щитинина Р.Ю. 

Щитинина Р.Ю. 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

випускників закладу. 

  2.4.5. участь у міській програмі «Обдаровані діти»; квітень-травень Серединська О.С.  

  2.4.6. участь у конкурсі грантової підтримки 

обдарованих вихованців «Зірка року»; 

травень Щитинина Р.Ю. 

Мазнєва Г.В. 

 

  2.4.7. пропаганда досягнень обдарованих вихованців 

у засобах масової інформації, на сайті закладу 

та у групах «Центр творчості на Чарівній», 

«VIVA ПОЗАШКІЛЛЯ» на Facebook»; 

постійно Серединська О.С. 

Войта Т.В. 

керівники гуртків  

 

 

  2.4.8. оновлення інформаційного стенду досягнень 

вихованців. 

постійно Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

Войта Т.В. 

 

3.  Забезпечення 

сприятливих умов 

для професійного 

зростання дитячих 

колективів і 

вихованців, 

підвищення 

мотивації 

досягнення успіхів 

гуртківців. 

3.1. Забезпечити участь творчих колективів закладу у 

фестивалях і конкурсах дитячої творчості 

міжнародного, Всеукраїнського, обласного та 

міського рівнів. 

протягом року 

/згідно з планом 

роботи орг.-мас. 

відділу/ 

Щитинина Р.Ю., 

Войта Т.В. 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

 

 3.2. Забезпечити участь дитячих творчих колективів в 

обласних, міських, районних організаційно-

масових заходах з метою створення умов для 

спроби здібностей вихованців, набуття ними 

сценічної практики та соціалізації особистості. 

протягом року Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

 

  3.3. Організувати проведення майстер-класів 

педагогів, випускників та студентів освітніх 

закладів для вихованців груп основного і вищого 

рівнів навчання. 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

Мазнєва Г.В. 

 

  3.4. Формувати навички сценічної майстерності у 

вихованців дитячих колективів художньо-

естетичного напряму. 

протягом року 

/за окремою 

програмою/ 

Ніколаєнко І.В.  

3.5. Забезпечити відстеження та облік досягнень 

вихованців у динаміці: 

- ведення портфоліо дитячих творчих колективів; 

 

- поповнення медіатеки концертних виступів, 

організаційно-масових заходів; 

- створення каталогів виставкових робіт дитячих 

 

 

постійно 

 

постійно 

 

протягом року 

 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В.  

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В.  

Ніколаєнко І.В. 

 



  34 

№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

колективів; 

- досягнень і нагород дитячих колективів та 

вихованців закладу. 

 

постійно 

Солдатова І.М. 

Серединська О.С. 

Мазнєва Г.В. 

  3.6. Організувати та провести телеміст Запоріжжя-

Оттава «Dance Time»: хореографічний ансамбль 

«Перлина» та Ottawa Dance Academy. 

грудень Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

 

3.7. На базі авіамодельного гуртка розпочати написання 

науково-дослідницьких робіт МАН. 

протягом року Ткаченко О.С. 

Яновський І.І. 

 

4.  Залучення 

вихованців та 

батьків до участі у 

проєктах 

4.1. Соціальному проєкті «Безпечне завантаження»; 

4.2. Мотиваційному проєкті «Зерна успіху». 

 

4.3. Мотиваційних Інтернет-проєктах: «Статус дня»; 

«Фото дня», «Наша гордість – випускники», 

«#Дітиквіти», «#Історіяуспіху», «Добрий ранок» та інш. 

протягом року 

 

 

протягом року 

 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

Ткаченко О.С. 

Серединська О.С. 

 

 

  4.4. Ініційованих батьками: «Обмеження мобільного 

зв’язку на території закладу» та «Змінне взуття». 

протягом року Щитинина Р.Ю., 

адмінперсонал, 

керівники гуртків 

 

5.  Формування 

національних і 

загальнолюдських 

цінностей, 

лідерських 

якостей, активної 

громадянської 

позиції вихованців 

5.1. Організувати та провести у дитячих творчих 

колективах закладу заходи з патріотичного 

виховання до Дня визволення м. Запоріжжя, Дня 

міста та Дня Перемоги: 

- підготувати концертні номери за тематикою для 

участі у святкових заходах, концертних 

програмах; 

- забезпечити участь вихованців закладу в 

урочистих заходах, святкових концертах, вахтах 

пам’яті, покладаннях квітів до меморіалів і 

пам’ятників; 

- виготовити виставкові роботи вихованців студій 

образотворчого мистецтва і декоративно-

прикладної творчості, забезпечити їх участь у 

виставках з вищезазначеної тематики; 

- провести концертні виступи та привітання 

ветеранів війни у госпітальному відділенні 2-ї 

міської лікарні. 

жовтень, 

травень /згідно з 

планом роботи 

орг.-мас. 

відділу/ 

Мазнєва Г.В., 

Ніколаєнко І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова І.М. 

 

 

 

Ніколаєнко І.В. 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

  5.2. Провести заходи з превентивного виховання 

молоді: 

- години спілкування «Бути здоровим – бути в 

тренді»; 

- виховні бесіди з теми: «Небезпека захворювання 

на туберкульоз»; 

- Безпека дорожнього руху «Увага! Діти на 

дорозі!». 

протягом року 

/за окремим 

графіком/ 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

 

  5.3. Проведення відеотаймів у дитячих колективах 

закладу.  

протягом року керівники гуртків  

  5.4. Впроваджувати систему наскрізних занять, 

тематичних бесід, просвітницьких заходів: 

протягом року 

/за окремим 

графіком/ 

Юрченко Т.Л. 

зав. відділами 

 

  5.4.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства 

і держави: 

- виховна бесіда «Тут все священне, все твоє, бо 

зветься просто краєм рідним»; 

   -      година інтерактивного спілкування «Від 

громадянина України – до громадянина Землі». 

 керівники гуртків 

 

методисти 

 

 

  5.4.2. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва: 

-  пізнавально-виховна бесіда «У лабіринтах 

мистецтва»; 

  - відкрита розмова  «Народна творчість – берегиня   

духовності українського народу». 

протягом року керівники дитячих 

колективів 

методисти 

 

 

  5.4.3. Ціннісне ставлення до себе: 

-  інтерактивна бесіда для вихованців «Скарбниця 

здоров'я»; 

     -  круглий стіл «Твоє життя – твій вибір». 

протягом року керівники дитячих 

колективів 

методисти 

 

 

  5.4.4. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей: 

- виховна бесіда «Я, родина, Батьківщина»; 

     -   відкрита розмова «Вчимося бути толерантними» 

протягом року керівники дитячих 

колективів  

 

  5.4.5. Ціннісне ставлення до природи: 

- година спілкування «Збережемо дивосвіт 

природи»  

протягом року керівники дитячих 

колективів  

методисти 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

- інтернет - подорож «Мій барвінковий край».  

  5.5. Інформаційно-пізнавальні лекції-бесіди з 

художньої освіти «Відкриваємо мистецтво в собі». 

Бесіди-розповіді з використанням фото, ілюстрацій, 

періодичних видань, відео- та Інтернет-матеріалів 

про історію та сучасні тенденції розвитку 

образотворчого і декоративно-прикладного 

мистецтва: 

згідно з 

навчальними 

програмами 

дитячих 

колективів 

Ніколаєнко І.В., 

керівники дитячих 

колективів 

 

матеріали 

лекцій-

бесід 

  - «Як розвинути у себе творчі здібності, щоб стати 

активним творцем художнього простору»; 

жовтень Солдатова І.М.  

  - «Що таке естетичний смак? Чи потрібен він у 

житті та як його сформувати»; 

січень Солдатова І.М.  

  - «Користь сімейного рукоділля»; жовтень Пилипенко О.Ф. матеріали 

лекцій-

бесід 

  - «Історія поширення в’язального мистецтва у 

Західній Україні»; 

- «Тамара Півнюк та її неймовірні образи у 

пластиці»; 

- «Міні-діорама: плюси та мінуси»; 

- «Холодний фарфор та його можливості» 

- «Прикраси із паперу – міф чи реальність?»; 

січень 

 

жовтень 

січень 

грудень 

березень 

Пилипенко О.Ф. 

 

Суханова О.А. 

Суханова О.А. 

Суханова О.А. 

Суханова О.А. 

 

  - «Тренди у сучасному дизайні»; 

- «Фірмовий стиль»; 

- «Онлайн. Модні покази»; 

- «Творчі колаборації у моді»; 

- «Каліграфія у дизайні»; 

жовтень 

грудень 

лютий 

березень 

жовтень 

Стринадкіна С.О. 

Стринадкіна С.О. 

Стринадкіна С.О. 

Стринадкіна С.О. 

Чепіга Н.К. 

 

  - «Дизайн сучасної упаковки»; лютий Чепіга Н.К.  

  - «Художній образ у хореографічному мистецтві»; жовтень Катюшина Н.В.  

  - «Легендарні хореографи ХХ століття»; 

- «Переможці Всеукраїнського телеконкурсу 

«Танцюють всі»»; 

січень 

грудень 

Катюшина Н.В. 

Зайцева С.М. 

 

  - «Нові жанри в хореографії. Світові хореографічні 

тенденції»; 

- «Український контент у сучасній хореографії»; 

листопад 

 

лютий 

Фальковська Ю.О. 

 

Аксентьєва Т.О. 
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

- «Муза мого життя. Автобіографічний нарис 

Олега Голдрича» 

- «Черемошу грають хвилі. Історія створення і 

творчої діяльності народного ансамблю пісні і 

танцю «Черемош»; 

- «Сюжет легендарної драми «Лісова пісня» – 

відомого українського балету; 

- «Муза танцю та хорового співу Терпсихора»; 

-  «Актуальність народного хорового співу у сфері 

сучасності. Перспективи хорової діяльності»; 

- «Основи традицій українського народу. Їх вплив 

на формування вокально-хорової творчості»; 

- «Досліження звуку, його виникнення і 

перетворення у музику»; 

- «Розмова про рок-мюзикл»; 

- «Ви – дійсно унікальна особистість! Ви 

народжені стати зіркою»; 

- «Цілеспрямованість + Дисципліна = Успіх!»; 

- «Загадка тіла – «каучук»; 

- «Термінологія і традиції артистів цирку»;  

січень 

 

травень 

 

 

жовтень 

 

лютий 

жовтень 

 

березень 

 

жовтень 

 

січень 

жовтень 

 

січень 

жовтень 

грудень 

Пелішок Г.В. 

 

Пелішок Г.В. 

 

 

Новосьолова С.В. 

 

Новосьолова С.В. 

Кірєй О.А. 

 

Кірєй О.А. 

 

Гончарова Т.О. 

 

Гончарова Т.О. 

Немельяйнен І.В. 

 

Немельяйнен І.В. 

Бабенко О.В. 

Горбацевич В.А. 

  5.6. Робота музичного лекторію: 

- «Творчий шлях Вілла-Лобос»; 

- «Віктор Козлов – видатний гітарист сучасності»; 

- «Хачатурян – «Рубенс» східних казок»; 

 

грудень 

січень 

квітень 

Якименко Н.Ф. 

Андронов О.І. 

Кудріна Н.В. 

Якименко Н.Ф. 

 

6.  Заходи щодо 

формування у 

дітей життєвих 

компетентностей 

6.1. Заходи з протидії булінгу: 

6.1.1. формування у вихованців вміння вибудовувати 

доброзичливі, толерантні стосунки між собою; 

6.1.2. підготовка та проведення бесід з вихованцями 

з тем: 

- вирішення конфліктів мирним шляхом; 

- базові навички медіації; 

- вирішую конфлікти та будую мир навколо себе, 

тощо. 

протягом року Войта Т.В.  

  6.2. Заходи з вивчення Закону України «Про охорону 

дитинства» та законодавства України з прав 

протягом року Ткаченко О.С.  
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№ 
Цільова 

установка 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

дитини: 

6.2.1. оновлення змісту стенду за даною тематикою; 

6.2.2. бесіди щодо формування у вихованців 

нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки; 

6.2.3. бесіди щодо небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб; 

6.2.4. усвідомлення насильства як порушення прав 

дитини. 

  6.3. Заходи з виконання Закону України «Про 

запобігання домашньому насильству» та «Протидії 

насильству»: 

6.3.1. постійно підвищувати загальний рівень 

правової свідомості вихованців, рівень 

обізнаності з проблем порушення прав 

людини; 

6.3.2. виховувати повагу та основних свобод 

людини; 

6.3.3. навчати вихованців безпечній моделі 

поведінки. 

6.3.4. Провести тематичні зустрічі з вихованцями: 

- «Ефективне спілкування. Ти це маєш знати»; 

- «Стоп булінг»; 

- «Кібербулінг. Який він?». 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року 

/згідно з Планом 

заходів, спрямо-

ваних на запобі-

гання та проти-

дію булінгу / 

Черевична О.А. 

Войта Т.В. 

 

  6.4. Заходи щодо безпеки дорожнього руху: 

6.4.1. підвищити відповідальність вихованців за 

дотримання правил дорожнього руху; 

6.4.2. виховувати навички свідомої та 

дисциплінованої поведінки на вилиці; 

6.4.3. проведення вікторини «Знай та виконуй 

правила дорожнього руху». 

протягом року Войта Т.В.  

  6.5. Продовжити випуск газети гуртка журналістики 

«Проба пера». 

1 раз на місяць Переверзєва А.В., 

Серединська О.С. 
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Р О З Д І Л  V .  В и х о в н а  р о б о т а .  О р г а н і з а ц і й н о - м а с о в а  д і я л ь н і с т ь  

Мета: створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої та вихованої особистості, здатної до самореалізації, 

самовдосконалення та активних дій.  

Завдання: 

- оновлення освітнього простору засобами реалізації виховних заходів, змістовного дозвілля та  соціальних проєктів; 

- підтримка та надання стимулу в творчому розвитку талановитим вихованцям; 

- реалізація ідей педагогіки партнерства засобами переходу на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між всіма учасниками освітнього 

процесу. 

№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

вересень 

1.  Підготовка та проведення серпневої учительської конференції. 31.08.2021 ккз ім. О. Довженка Мазнєва Г.В. 

2.  Відкриття освітнього сезону 2021-2022: 

- виставка робіт студій образотворчого мистецтва та 

декоративно-прикладної творчості; 

- майстерні оpen-air; 

- ігровий майданчик «Актив! Здоров’я! Позитив!»; 

- авіамайданчик;  

- Плейбек-театр; 

- Art PR програма «Жити! Творити! Любити!». 

14.09.2021 ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Мазнєва Г.В., 

Ніколаєнко І.В. 

3.  День Позашкілля. Перформанс «#ПозашкілляЄднає». 25.09.2021 ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Мазнєва Г.В., 

Ніколаєнко І.В. 

4.  Обласна виставка-конкурс дитячої творчості «Берегиня роду 

українського». 

вересень-жовтень БК «Орбіта» Солдатова І.М. 

5.  Обласні патріотичні благодійна акція «З любов’ю до Героя», 

«Прапор солдату», «Новорічний подарунок військовому», 

«Великодній кошик для героя». 

протягом року ЗОЦХЕТУМ Солдатова І.М. 

6.  Участь дитячих творчих колективів у фестивалях, конкурсах, 

виставках, змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів 

відповідно до Положень. 

протягом року відповідно до положення керівники 

дитячих 

колективів 

жовтень 

7.  Святкування Дня працівників освіти. жовтень ТВО, департамент освіти і 

науки 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

8.  Обласний конкурс-виставка декоративно-ужиткового «Народна 

іграшка». 

жовтень-листопад  ЗОЦХЕТУМ Солдатова І.М. 

9.  Концертна програма до Дня міста. жовтень парк ім. Бочарова Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

10.  Святковий концерт до Дня визволення Запоріжжя від німецько-

фашистських загарбників. 

жовтень парк ім. Клімова Мазнєва Г.В.  

11.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса 

дитинства – Гра». 

27-30.10. 2021 Обласний краєзнавчий 

музей 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

12.  Міський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Стежини рідної землі». 

жовтень ПНЗ «Комунарський 

районний ЦМ та Ш» 

Ніколаєнко І.В. 

Солдатова І.М. 

13.  Міський фестиваль творчих колективів позашкільних 

навчальних закладів «Пам'ять поколінь безмежна». 

жовтень ПНЗ «ЦТДЮ 

Олександрівського району» 

Мазнєва Г.В. 

14.  Міські змагання з паперового авіамоделювання. жовтень ПНЗ «СЮТ» Яновський І.І. 

листопад 

15.  Міський фестиваль вокалістів «Пісенний листопад». листопад ПНЗ «ЦЕВ Хортицького 

району»  

Гончарова Т.О. 

Кірєй О.А. 

16.  Виставки малюнків: 

- «Свято кольорів» – роботи вихованців груп початкового 

рівня навчання; 

- «Новорічне диво»; 

- «До побачення, зимо! Здрастуй, весно!»; 

- «Світле свято Великдень». 

 

листопад 

 

грудень 

лютий 

квітень 

ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Стринадкіна С.О. 

17.  Районна фінальна ігрова програма для дітей молодшого 

шкільного віку «PROгроші». 

листопад м. Запоріжжя Ніколаєнко І.В. 

Мазнєва Г.В. 

грудень 

18.  Телеміст Запоріжжя-Оттава «Dance Time»: хореографічний 

ансамбль «Перлина»  та Ottawa Dance Academy. 

грудень ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

19.  Міський фестиваль «Добро починається з тебе». грудень ПНЗ «Комунарський 

районний ЦМ та Ш» 

Солдатова І.М, 

20.  Святковий концерт до Дня Шевченківського району. грудень БК ім. Шевченка Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

21.  Новорічні свята  для вихованців закладу. грудень-січень ЦДЮТ Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

січень 

22.  Міський зимовий фестиваль  «Різдвяні вітання». січень 

 

ПНЗ «ЦТДЮ 

Олександрівського району» 

Ніколаєнко І.В. 

23.  Покладання квітів до погруддя Т.Г. Шевченка з нагоди: 

- до Дня Соборності України; 

- до Дня народження Т.Г. Шевченка; 

 

січень 

березень 

 

 

Площа ім. Т.Г. Шевченка 

 

Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В.,  
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

- до Дня Конституції України; 

- до Дня Незалежності України та інші /згідно із 

заявками/. 

червень 

серпень 

керівники 

колективів 

24.  Обласний конкурс авторської дитячої і юнацької поезії та прози 

«Я – за єдину Україну!». 

січень-березень БК «Орбіта» Немельяйнен І.В. 

Бойко Т.В. 

25.  Обласний фестиваль «Натхнення. Творчість. Успіх». січень-травень ЗОЦХЕТУМ Юрченко Т.Л. 

лютий 

26.  Обласний фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних театрів 

моди  «Чарівний світ моди». 

лютий-березень БК «Орбіта» Стринадкіна С.О. 

27.  Обласний конкурс образотворчого та фотомистецтва «Україна - 

європейська країна». 

лютий-квітень ЗОЦХЕТУМ Стринадкіна С.О. 

Переверзєва А.В. 

28.  Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Запорізькі 

Викрутаси – 2022». 

лютий-квітень БК «Орбіта» Пелішок Г.В. 

Катюшина Н.В. 

29.  Міський конкурс-майстерня дитячої творчості «Таланти міста 

«Z». 

лютий МПДЮТ Стринадкіна С.О. 

30.  Районний Lab Guiz для старшокласників «Інтернет без ризиків і 

загроз». 

лютий ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Ніколаєнко І.В. 

Чикалова Т.Ю. 

31.  Телеміст Запоріжжя-Оттава «Dance Time»: хореографічний 

ансамбль «Перлина»  та Ottawa Dance Academy. 

лютий ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

березень 

32.  Шевченківське свято. березень райадміністрація Мазнєва Г.В.. 

Ніколаєнко І.В. 

33.  Конкурс народного танцю «Пролісок» серед вихованців 

«Народного художнього колективу» ансамблю народного 

танцю «Вихиляс». 

березень ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Мазнєва Г.В. 

Пелішок Г.В. 

34.  Міський фестиваль народної пісні «Слов’янські зорі»  березень ПНЗ «ЦДЮТ 

Дніпровського району» 

Гончарова Т.О. 

Кірєй О.А. 

35.  Міське фольклорне свято «Проводи зими». березень ПНЗ «БДЮТ Заводського 

району» 

Гончарова Т.О, 

Пелішок Г.В. 

Кірєй О.А. 

36.  Міський фестиваль сімейної творчості «Зберемо воєдино всю 

нашу родину». 

березень ПНЗ «ЦДДЮ 

Вознесенівського району» 

Гончарова Т.О. 

37.  Обласний фестиваль-конкурс хорового мистецтва «Мій спів 

тобі, мій краю рідний!». 

березень-квітень БК «Орбіта» Гончарова Т.О, 

Кірєй О.А. 

38.  Обласний конкурс -виставка декоративно-ужиткового та березень-квітень ЗОЦХЕТУМ Солдатова І.М. 
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!». 

39.  Обласний конкурс есе «Європа починається з тебе». березень-травень БК «Орбіта» Переверзєва А.В. 

40.  Обласний конкурс дитячого малюнка «Шляхами мужності 

славетних козаків». 

березень-червень ЗОЦХЕТУМ Стринадкіна С.О. 

квітень 

41.  Конкурс хореографічного мистецтва «Натхнення» серед 

вихованців «Народного художнього колективу» 

хореографічного ансамблю «Перлина». 

квітень ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

42.  Міський конкурс дитячої та юнацької літературної творчості 

«Квітневі дзвони». 

квітень ПНЗ «ЦДЮТ 

Дніпровського району» 

Ніколаєнко І.В. 

Немельяйнен І.В. 

Бойко Т.В. 

43.  Міські змагання до Всесвітнього Дня авіації та космонавтики з 

найпростіших моделей-планерів на дальність та тривалість 

польоту. 

квітень Клуб «Політ» Яновський І.І.  

44.  Міський фестиваль хореографічних та циркових колективів 

«Свято Терпсихори». 

квітень ПНЗ «ЦТДЮ 

Олександрівського району» 

Пелішок Г.В.,  

Новосьолова С.В. 

Бабенко О.В. 

45.  Звітний концерт для батьків вихованців «Народного 

художнього колективу» циркова студія «Едельвейс». 

квітень БК «Титан» Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

46.  Звітний концерт для батьків вихованців студії естрадного 

вокалу «Акцент». 

квітень БК ім. Т.Г. Шевченка Ніколаєнко І.В. 

Гончарова Т.О. 

47.  Звітний концерт для батьків вихованців «Народного 

художнього колективу» хореографічного ансамблю «Перлина». 

29.04.2022 БК «Титан» Мазнєва Г.В. 

Катюшина Н.В. 

48.  Звітний концерт «Народного художнього колективу» ансамблю 

народного танцю «Вихиляс». 

квітень БК «Орбіта» Пелішок Г.В. 

Новосьолова С.В. 

49.  Звітний концерт «Народного художнього колективу» хорового 

колективу української пісні «Терниця». 

квітень БК ім. Шевченка Ніколаєнко І.В. 

Кірєй О.А. 

травень 

50.  Заходи до 77 річниці від Дня Перемоги у Другій Світовій війні. травень Парк Перемоги Мазнєва Г.В. 

51.  Міський музичний фестиваль серед позашкільних навчальних 

закладів «Акорди позашкілля». 

травень ПНЗ «ЦТДЮ 

Олександрівського району» 

Якименко Н.Ф. 

52.  Звітний концерт музичної студії для батьків. квітень ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Ніколаєнко І.В. 

Якименко Н.Ф. 

53.  Гала-концерт та виставка декоративно-прикладної творчості та  

образотворчого мистецтва для батьків «Світ відкритих 

травень Муз.-драм. театр  

ім. В.Г. Магара 

Мазнєва Г.В.  

Ніколаєнко І.В. 
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№ Зміст роботи Термін виконання Місце проведення 
Відповідальні за 

виконання 

можливостей» за 2021-2022 н.р. 

54.  Конкурс грантової підтримки обдарованих вихованців ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» «Зірка року». 

травень муз.-драм. театр  

ім. В.Г. Магара 

Мазнєва Г.В. 

55.  Звітна виставка «Народного художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва  «Дивосвіт» та вистава театру моди 

«Секрет». 

травень ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Стринадкіна С.О. 

56.  Святковий концерт та виставка до Дня матері «Мамин день!». травень ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» 

Ніколаєнко І.В. 

Мазнєва Г.В. 

57.  Випускне свято «На вітрилах - в літо». травень студія «Краплинки» Чикалова Т.Ю. 

58.  Звітна виставка творчих робіт вихованців студії «Краплинки». травень студія «Краплинки» Солдатова І.М. 

червень 

59.  Концертно-ігрова програма до Дня захисту дітей «Варіації на 

тему дитинства». 

1 червня парк ім. Бочарова Мазнєва Г.В. 

Ніколаєнко І.В. 

60.  Відкриття та закриття літніх пришкільних таборів. червень школи району Ніколаєнко І.В. 

Чикалова Т.Ю. 
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Р О З Д І Л  V І .    З а х о д и  щ о д о  п о к р а щ е н н я  у м о в  о х о р о н и  п р а ц і  т а  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  

у  2 0 2 1  –  2 0 2 2  н . р .  
 

№ Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка 

1. Привести у відповідність наочність: 

- плани евакуації; 

- таблички «220В», «Відповідальний за ПБ»; 

- інструкції у робочих кімнатах; 

- підготовка та оформлення інформаційних стендів. 

 

до 11.09.2021 

вересень 

 

Войта Т.В. 

 

2. Підготовка документації щодо затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

лютий Войта Т.В.  

3. Проведення інструктажів з ОП та БЖД для працівників із записами у журналах: 

- правил поведінки в умовах карантину; 

- з пожежної безпеки; 

- вступного з БЖ; 

- первинного з БЖ; 

- повторні, цільові; з правил дорожнього руху; 

- повторні, цільові, позапланові (за вимогою); 

- з техногенної безпеки; 

- з правил поведінки на залізничному транспорті. 

 

вересень 

вересень 

вересень 

вересень 

вересень 

протягом року 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

 

4. Проведення інструктажів з ОП для вихованців із записами у журналах: 

- правил поведінки в умовах карантину 

- з протипожежної безпеки (у дитячих колективах); 

- вступного з БЖ (у дитячих колективах); 

- первинного з БЖ (у дитячих колективах); 

- повторні, цільові, позапланові (за вимогою); з техногенної безпеки; 

- з правил поведінки на залізничному транспорті. 

 

вересень 

вересень 

вересень 

вересень 

протягом року 

Ткаченко О.С. 

Войта Т.В. 

 

керівники 

гуртків 

 

5. Провести навчання працівників з ОП: 

- для виконання робіт з підвищеною небезпекою; 

- з правил дорожнього руху; 

- з правил пожежної безпеки. 

 

жовтень 

 

Войта Т.В. 

 

6. Узгодження планів сумісної роботи з підприємствами та організаціями щодо збереження 

здоров'я учасників навчально-виховного процесу. 

вересень – 

жовтень 

Войта Т.В.  
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7. Проведення роз’яснювальної роботи серед учасників НВП: 

- вимоги безпеки під час роботи на період карантину; 

- з безпеки дорожнього руху; 

- з профілактики гострих кишкових захворювань; 

- з пожежної безпеки; 

- з профілактики комп’ютерної та мобільної залежності. 

 

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

січень 

Войта Т.В.  

8. Оновлення банку наочності за тематикою: 

- безпеки дорожнього руху; 

- пожежної безпеки; 

- пропаганди здорового способу життя. 

вересень, 

листопад, 

квітень 

Войта Т.В.  

9. Попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму: 

- проведення інструктажів для педагогічного колективу; 

- проведення профілактичних занять із залученням інспектора Управління патрульної 

поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції; 

- проведення бесіди з вихованцями на тему: «Безпека на дорозі – безпека життя» 

- проведення інструктажів для вихованців. 

 

вересень 

листопад, 

травень 

 

Войта Т.В. 

 

керівники 

гуртків 

 

10. Організація та проведення декади та тижнів з пожежної безпеки: 

- проведення конкурсу малюнку та виробів декоративно-ужиткового мистецтва на 

тему: «Скажемо пожежам: «Ні!»; 

- тестування, перевірка знань вихованців з правил пожежної безпеки; 

- профілактичні бесіди представників служби ДСНС України у Запорізькій області. 

 

жовтень, 

жовтень, 

листопад 

Войта Т.В.  

11. Розробка методичних матеріалів для проведення бесід з вихованцями: 

- безпеки дорожнього руху; 

- культура харчування, заходи профілактики з гострими кишковими інфекціями та 

отруєннями; 

- пожежної безпеки; 

- профілактика та боротьба з гострими респіраторними інфекціями та вірусами 

- інтерактивні години «Будь обережним в соціальних мережах!»; 

- до Міжнародного дня боротьби з туберкульозом; 

- пропаганди здорового способу життя; 

- права дитини; 

- безпечна поведінка в закладі, протидія булінгу; 

- проблема торгівлі людьми; 

- запобігання вживання наркотичних, психотропних речовин; 

- цивільний захист. 

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

листопад, 

березень, 

березень, 

квітень 

Войта Т.В.  
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12. Підготовка заходів для дітей: 

- для дітей середнього рівня провести вікторину з пожежної безпеки та конкурс 

малюнку; 

- підготувати бесіду на тему: «Здоровий спосіб життя»; 

- для дітей вищого рівня підготувати захід до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом; 

- розробити та провести анкетування для виявлення рівня обізнаності вихованців із 

питань захисту особистості; 

- тренінг на тему: «Будь обережним в соціальних мережах!»; 

- тренінг на тему: «Права дітей». 

 

листопад, 

грудень, 

січень, 

лютий, 

березень 

Войта Т.В.  

13. Підготовка до випуску інформаційних бюлетенів за темою: 

- безпека дорожнього руху; 

- заходи профілактики з гострими кишковими інфекціями та отруєннями; 

- пожежної безпеки; 

- поради  здорового способу життя - «Вчимося бути здоровими»; 

- «Будь обережним в соціальних мережах!». 

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

січень, 

березень, 

березень 

Войта Т.В.  

14. Забезпечити виконання правила заборони мобільного зв’язку в приміщенні закладу: 

- підготовити тематичну наочність для батьків та дітей; 

- дотримання вимог заборони мобільного зв’язку; 

- дотримання вимог «змінне взуття». 

 

постійно 

Войта Т.В.  

15. Підготовка звіту по травматизму. щоквартально  Войта Т.В.  

16. Підготовка наказів про відрядження вихованців на конкурси-фестивалі. Проведення 

інструктажів. 

протягом року Войта Т.В.  

17. Виготовлення дизайн-проектів згідно плану роботи закладу. протягом року Войта Т.В.  

18. Оновлення інформації на сайті закладу. протягом року Войта Т.В.  
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Р О З Д І Л  V I I .    Ф і н а н с о в о - г о с п о д а р с ь к а  д і я л ь н і с т ь .  З м і ц н е н н я  м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї  б а з и  з а к л а д у .  
 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  Продовжити пошук фінансової підтримки для створення належних умов організації 

навчально-виховного процесу та благоустрою зовнішньої території закладу. 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

2.  Обладнання зовнішньої та внутрішньої системи відеоспостереження. листопад Щитинина Р.Ю. 

3.  Продовжити модернізацію існуючих комп’ютерів закладу та придбання нового 

обладнання. 

  

4.  Обладнання дзеркал в т-з №5 (12 м
2
). до 21.12. Щитинина Р.Ю. 

5.  Обладнання керамічною плиткою площі для глядачів та паркових лавок (12 шт.). жовтень-листопад Щитинина Р.Ю. 

6.  Ремонт цоколю основної будівлі.  Щитинина Р.Ю. 

7.  Ямковий ремонт асфальтного покриття прибудинкової території.  Щитинина Р.Ю. 

8.  Створення медіостудії закладу.  Щитинина Р.Ю. 

9.  Продовжити роботу над проєктом озеленення зовнішньої території. жовтень-травень Щитинина Р.Ю. 

10.  Провести роботи по заміні лінолеуму: 

- комп’ютерний клас; 

- коридор д/п відділу; 

- коридор музичної студії; 

- каб. №131, 132, 133 

- інші 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

11.  Продовжити роботу над реалізацією проекту «PLAY відпочинок. Центр творчої 

активності»: 

- обладнати ігрові зони на зовнішній території та у приміщенні; 

- оновити наочність закладу. 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

12.  Забезпечити збереження матеріальних цінностей: 

9.1. скласти акти підзвітності по робочим кабінетам; 

9.2. провести інвентаризацію; 

9.3. своєчасне ремонтування обладнання, інструментів та апаратури; 

9.4. ведення та своєчасне оформлення належної документації щодо руху матеріальних 

цінностей: 

- акти передачі матеріальних цінностей; 

- акти на списання; 

- перевірки матеріальних цінностей в бухгалтерії ТВО; 

- книги оборотних відомостей; 

- амбарна книга; 

- інші. 

 

до 01.10. 

жовтень-листопад 

систематично 

до 20 числа пот. м-ця; 

 

до 20 числа пот. м-ця; 

до 24 щомісяця 

до 5 числа наст. м-ця 

протягом 5 роб-х днів 

щомісяця 

Попович І.М. 

13.  Провести поточний ремонт приміщення щодо підготовки до нового 2021/2022 н.р. червень-серпень Попович І.М. 
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№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

14.  - Контроль стану обладнання та захисних засобів: 

- вогнегасники; 

 

серпень 

 

Попович І.М. 

- опір, ізоляція електромережі; серпень Попович І.М. 

- стан заземлення; серпень Попович І.М. 

- елеваторний вузол теплової мережі; серпень Попович І.М. 

- аналіз питної води; серпень Попович І.М. 

- випробовування обладнання для роботи дитячих колективів; серпень /акт/ Попович І.М. 

- чищення електроламп від пилу; раз у квартал Попович І.М. 

- чищення скла вікон; раз на півріччя Попович І.М. 

- поточні ремонти робочих кімнат, коридорів та інше. до нового навч. року Щитинина Р.Ю. 

15.  Обладнати: 

- автостоянку; 

- стоянку для велосипедів. 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

16.  Продовжити кронування дерев згідно з актом обстеження екологічної служби ЗМР. протягом року Попович І.М. 

17.  Створити проект ландшафтного дизайну зовнішньої території. протягом року Щитинина Р.Ю. 

18.  Укріпити матеріальну базу дитячих студій, відділів: 

- студії «Краплинки» 

- організаційно-масового відділу: 

- хоровий колектив «Терниця» 

- студія естрадного вокалу «Акцент» 

- ансамбль народного танцю «Вихиляс» 

- хореографічний ансамбль «Перлина» 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

19.  Придбати: 

- необхідні матеріали для роботи дитячих колективів; 

- стенди для демонстрації дитячих робіт та іншої наочності; 

- відеопроєктору; 

- комп’ютера для ансамблю «Перлина». 

протягом року Щитинина Р.Ю. 

20.  Придбати тканини та пошити нові сценічні костюми: 

- дитячій студії ансамблю «Перлина»; 

- підготовчій студії ансамблю «Вихиляс»; 

- театральній студії «Гра»; 

- новорічні костюми, тощо. 

протягом року Сіц О.Г., 

керівники 

гуртків 

21.  Придбання ігрового реквізиту. протягом року Мазнєва Г.В. 

22.  З метою забезпечення дотримання норм санітарно-гігієнічного режиму систематично 

проводити: 

 

 

Попович І.М. 
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№ Заходи Термін виконання Відповідальні 

- прибирання приміщення та санвузлів (за окремо складеними графіками); 

- дезінфекцію приміщення; 

- генеральне прибирання приміщення. 

постійно 

постійно 

наприкінці кожного 

місяця 

23.  Виготовити: 

- друковану продукцію (афіші, методичні наробки, тощо); 

- інше. 

 

вересень 

жовтень  

Щитинина Р.Ю. 
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Р О З Д І Л  V І І I .    З а х о д и  м о н і т о р и н г у  я к о с т і  о с в і т н ь о г о  п р о ц е с у  т а  я к о с т і  о с в і т и  
 
№ 

Тема контролю Вид контролю Термін контролю 

Документ за 

результатами 

перевірки 

Відповідальні 

1.  Затвердження: 

- річного плану роботи; 

- освітньої програми; 

- педагогічного навантаження; 

- адміністративного портфоліо; 

- програмного забезпечення; 

- інші 

Тематичний серпень, до 5 

вересня 

Документація 

закладу 

Адмінперсонал, 

методисти 

2.  Підготовка та корегування плани роботи відділів закладу. Поточний до 05 вересня Плани робіт Адмінперсонал, 

зав відділами 

3.  Аналіз стану охорони праці та безпеки життєдіяльності на початок 

навчального року 

Тематичний вересень Довідка по 

контролю 

директор 

4.  До організованого початку навчального року підготувати: 

- організаційні накази; 

- журнали обліку; 

- календарне-тематичне планування на І та ІІ семестр; 

- розклад занять дитячих колективів; 

- документація  щодо вступу вихованців до закладу; 

- електронний список вихованців, по дитячим колективам, 

списки укомплектованих груп; 

- протоколи батьківських зборів; 

Організаційний вересень Книга контролю Директор, заст. 

дир. з НВР, зав. 

відділами 

5.  Забезпечення публічної інформації про діяльність закладу у 2021-

2022 навчальному році (сайт, наочність). 

Організаційний до 30 вересня 

постійно 

Книга контролю Мазнєва Г.В. 

Войта Т.В. 

Ніколаєнко І.В. 

6.  Стан ведення документації керівників дитячих колективів: 

- журнали обліку роботи; 

- Паспорт кабінету; 

- Портфоліо дитячого колективу; 

- План освітньої діяльності дитячого колективу. 

Тематичний до 15 жовтня книга контролю Адмінперсонал 

7.  Охоплення позашкільною освітою дітей окремих соціальних 

категорій. 

Тематичний вересень-

жовтень 

Соціальний 

паспорт закладу 

Директор, 

практичний 

психолог 

8.  Створення соціального паспорту закладу. Тематичний жовтень Книга контролю Черевична О.А. 
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№ 

Тема контролю Вид контролю Термін контролю 

Документ за 

результатами 

перевірки 

Відповідальні 

9.  Дотримання даних тарифікаційного списку педагогів і мережі 

гурткової роботи на 2020-2021 н.р.: 

9.1. фактична наповнюваність дитячих колективів на початок 

навчального року: 

- груп 1-го року навчання; 

- груп 2-го та наступних років навчання; 

- індивідуально-групових занять у гуртках музичної студії. 

Оглядовий жовтень книга контролю Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

 9.2. Фактичний контингент вихованців на початок навчального 

року та другого навчального-семестру: 

- груп 1-го року навчання; 

- груп 2-го та наступних років навчання. 

 

 

січень квітень 

книга контролю Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

 9.3. Збереження контингенту вихованців у 2020-2021 н.р.: 

- 1-го року навчання; 

- 2-го та наступних років навчання. 

 
 

травень 

книга контролю Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

10.  Згідно положення «Про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти провести поточне та підсумкового оцінювання якості 

освітнього процесу та якості освіти 

Фронтальний до 20 жовтня 

2021, до 30 

травня 2022 

довідка за 

результатами 

Адмінперсонал, 

методисти 

11.  Контроль стану ведення єдиного реєстру вихованців. Тематичний жовтень  книга контролю  Щитинина Р.Ю. 

12.  Ефективність педагогічної діяльності працівників, які проходять 

чергову та позачергову атестацію: 

- Войта Т.В. 

- Ткаченко О.С. 

- Вакулович О.В. 

- Кірєй О.А. 

- Горбацевич В.А. 

- Кудріна Н.В. 

- Яновський І.І. 

Персональний до 30.03. матеріали 

атестації 

 

13.  Рівень підготовки дитячих творчих колективів до участі в 

обласному огляді «Таланти твої, Запорізький краю!» та звітних 

концертах для батьків. 

Тематичний згідно графіку 

оглядів 

книга контролю  Адмінперсонал, 

зав. відділами 

14.  Забезпечення контролю за якістю викладання керівників гуртків 

студії «Краплинки», гуртка журналістики, гуртка комп’ютерного 

дизайну, ансамблю «Перлина». 

Тематичний протягом року книга контролю  Адмінперсонал 

15.  Забезпечення контролю за якістю викладання молодих спеціалістів Персональний жовтень, книга контролю  Адмінперсонал 
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№ 

Тема контролю Вид контролю Термін контролю 

Документ за 

результатами 

перевірки 

Відповідальні 

та педагогів які прийняті на роботу та ненадання їм методичної 

допомоги. 

протягом року 

16.  Моніторинг результативності діяльності, досягнень дитячих 

творчих колективів, вихованців і педагогів закладу. 

Оперативний вересень, 

грудень, 

травень 

адміністративне 

портфоліо, листи 

до ЗЗСО району, 

книга обліку 

Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

Мазнєва Г.В. 

методисти 

17.  Про повітряний та санітарно-гігієнічний режим закладу. Фронтальний грудень Наказ  Войта Т.В. 

18.  Про стан роботи керівників гуртків щодо впровадження академічної 

доброчесності серед вихованців закладу. 

Тематичний Січень Довідка, наказ Ткаченко О.С. 

19.  Дотримання вимог номенклатури справ закладу. Тематичний грудень, 

травень 

Книга контролю Директор 

20. Підготувати накази: 

- організаційні накази щодо створення належних умов для 

здійснення освітнього процесу; 

Тематичний вересень накази Щитинина Р.Ю. 

- про забезпечення безпечних умов життєдіяльності вихованців 

під час організації освітнього процесу. 

 грудень наказ Щитинина Р.Ю. 

- про організацію методичного забезпечення діяльності ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» у 2020-2021 н.р. 

 серпень наказ Щитинина Р.Ю. 

Юрченко Т.Л. 

- про атестацію педагогічних працівників ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» у 2020–2021 н.р. 

 до 10.10.  наказ  Щитинина Р.Ю. 

Серединська О.С. 

- про підготовку до осінньо-зимового періоду.  жовтень наказ Щитинина Р.Ю. 

- попереджувальні накази з профілактики інфекційних 

захворювань на грип та інші. 

 листопад, 

лютий  

накази  Щитинина Р.Ю.  

- про результативність діяльності у 2020-2021 н.р.: 

- навчально-виховного відділу; 

- психологічної служби; 

- організаційно-масового відділу; 

- з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- студій образотворчого мистецтва і декоративно-

прикладної творчості; 

- інші 

 травень аналітичний 

наказ 

 

Серединська О.С. 

Черевична О.А. 

Мазнєва Г.В. 

Войта Т.В. 

Ніколаєнко І.В. 

 


