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ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» – комплексний позашкільний 

навчальний заклад, який у своїй діяльності керується Законами України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту» (зі змінами), Статутом закладу, 

державними, регіональними та міськими програмами в галузі освіти, іншими 

чинними законодавчими і нормативно-правовими документами в галузі 

позашкільної освіти. 

Першочерговим завданням закладу є створення якісного освітнього 

середовища, де не лише здобуваються знання, а й відбувається соціалізація 

особистості вихованця, підтримується належний рівень фізичного та 

психічного розвитку, реалізується творча особистість. 

Освітні потреби задовольняються сформованою мережею гуртків, 

робота яких здійснюється за бюджетне фінансування. 

У 20121/2022 навчальному році було організовано навчання 1949 

вихованців у 62 гуртках, в них 128 груп за 4 напрямами позашкільної освіти 

художньо-естетичний, гуманітарний, науково-технічний, соціально-

реабілітаційний. 

У 2021/2022 навчальному році закладі працювало 39 педагогів за 

основним місцем роботи та 5 сумісників, де серед основних працівників: 

Заслужений працівник народної освіти України – директор ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» Щитинина Раїса Юхимівна; 4 педагоги 

нагороджено нагрудним знаком «Софія Русова»; 14 відмінників освіти 

України; 34 педагоги нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України; 13 педагогів мають педагогічне звання «керівник гуртка-

методист»; 2 майстри спорту; 2 лауреати педагогічної премії Запорізької 

обласної державної адміністрації; 11 стипендіатів міського голови за визначні 

досягнення у навчанні і вихованні підростаючого покоління; 10 педагогів є 

переможцями міського конкурсу педагогічної майстерності працівників 

позашкільних навчальних закладів міста «Джерело творчості», 6 переможців 

обласного етапу та 3 переможця Всеукраїнського етапу конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості». Директор закладу – Почесний громадянин Шевченківського 

району.  

 



Освітній процес. 

У 2021/2022 навчальному році декілька разів заклад здійснював перехід 

з очного освітнього процесу на освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання, переходив на змішане навчання. Необхідно 

відзначити такі позитивні здобутки: 

- нам вдалося збільшити відсоток вихованців, залучених до 

дистанційного навчання на 10-15%: у цьому році з нами на онлайн-зв’язку 

було більше 70 відсотків; 

- зараз практично всі педагоги закладу розвинули навички онлайн-

взаємодії з вихованцями на платформах Zoom, Google Meet та інших;  

- удосконалили вміння організовувати дистанційний освітній процес у 

різних месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram, Direct та 

Skype; 

- наші вихованці і батьки стали більш обізнаними в організації 

ефективної онлайн-взаємодії з педагогами закладу; 

- значний відсоток вихованців дитячих колективів закладу стали більш 

відповідальними та самостійними; 

- нам вдалося (у порівнянні з попереднім навчальним роком) підвищити 

якість освіти з використанням дистанційних технологій саме завдяки онлайн-

взаємодії з дітьми та батьками, завдяки використанню нових сучасних форм 

комунікації; 

- більшість педагогів закладу поступово навчилися висвітлювати 

результати роботи дитячого колективу та свої особисті професійні здобутки у 

соціальній мережі Facebook, постійно робити якісні та змістовні публікації; 

- керівники дитячих колективів опанували вміння знімати і монтувати 

відео, створювати презентації та відеоролики, наочні і фотоматеріали і т.д. 

- навчилися ефективно використовувати під час дистанційного навчання 

відеохостинг YouTube: використовувати матеріали та завантажувати туди 

власні відео, роблячи його доступним за посиланням; протягом навчального 

року постійно створювали та завантажували нові відео майстер-класи, 

відеозаняття на ютуб канал закладу, ефективно використовували 

відеоматеріали під час організації освітнього процесу використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Не дивлячись на нестандартність і складність 2021/2022 навчального 

року, педагогічний колектив закладу зумів забезпечити  виконання навчальних 

програм, планів навчально-виховної діяльності, зберегти стабільність 

контингенту вихованців, створити умови щодо досягнення ними успіхів під 



час участі у фестивалях і конкурсах дитячої творчості, здійснював постійну, 

ефективну взаємодію з батьками. 

Збагачення новими педагогічними технологіями, формами і методами 

навчання та виховання є курси підвищення кваліфікації та атестація 

педагогічних працівників. Протягом навчального року курсову 

перепідготовку при Запорізькому ОІППО пройшли 4 педагога. 

За рішенням атестаційної комісії встановлено: 12 тарифний розряд 

Ткаченко О.С., керівнику гуртка «Екосвіт»; 11 тарифний розряд: Горбацевич 

В.А., керівнику гуртка циркової студії «Едельвейс»; Єремейчук В.С., 

культорганізатору. Відповідають раніше присвоєному педагогічному званню 

«керівник гуртка – методист»: Яновський І.І., керівник авіамодельного гуртка; 

Вакулович О.В., керівник гуртка студії «Краплинки». 

Питання організації освітнього процесу, стану ведення документації, 

виконання навчальних програм та інших питань освітньої, виховної, 

інструктивно-методичної роботи виносилися на засідання педагогічної та 

методичної ради, на наради при директорові. За навчальний рік було 

проведено педагогічні ради за наступними 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» та «Підсумки роботи закладу за 

2021/2022 навчальний рік». 

Протягом року відбулося 6 засідань художніх рад для керівників 

дитячих колективів, де було розглянуто та з’ясовано ряд питань відносно: 

репертуару (конкурсні та концертні номери), музичного супроводу, 

виготовлення виставкових робіт, сценічних костюмів, участі у фестивалях, 

виставках, конкурсах та концертної діяльності, сценічних костюмів, формату 

та дати проведення звітних концертів і виставок.  

 

Творчі здобутки. 

Слід відзначити високу якість творчої діяльності дитячих колективів за 

результатами участі у фестивалях та конкурсах різних рівнів, які стали  

володарями Гран-прі та інших призових місць. За 2021/2022 н.р. дитячі 

колективи отримали 28 Гран-прі, а саме: студія образотворчого мистецтва 

«Дивосвіт» - 1 (міського значення); театр моди «Секрет» - 1 (міського 

значення); хореографічний ансамбль «Перлина» – 4 (2 всеукраїнського та 2 

міжнародного),  ансамбль народного танцю «Вихиляс» – 4 (1 всеукраїнського 

та 3 міжнародного), циркова студія «Едельвейс» - 11 (3 всеукраїнського та 8 



міжнародного), студія декоративних квітів «Троянда» - 3 (1 всеукраїнського 

та 2 міжнародного); театральна студія «Гра» - 1 (1міжнародного), гурток 

ігротехніків «Майстерня ГРИ» - 1 (1 міжнародного); гурток сценічної 

майстерності  - 2 (2 міжнародного). 

Один із основних принципів діяльності закладу - розкриття в процесі 

навчання дитячої обдарованості, підтримка інтересу до навчання, 

удосконалення творчих умінь і навичок. Тому основними ознаками 

педагогічних технологій, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми, є 

збільшення обсягу практичного матеріалу, виконання гуртківцями 

індивідуальних завдань, проектної діяльності, підвищення рівня самостійної 

роботи, створення умов для реалізації природних обдарувань. Такий підхід 

сприяв досягненню високих результатів вихованців у виставках, конкурсах та 

змаганнях різних рівнів. 

Визначною подією цього навчального року стало встановлення Світового 

рекорду та Національного рекорду України. Солістка циркової студії 

«Едельвейс» Богдана Ткаченко встановила світовий рекорд (20.11.202 м. Київ, 

Канал СТБ) та 2 Національних рекорди України – Вероніка Непомняща 

(09.01.2022 Медіа платформа «FORPOST») та Анастасія Горбацевич 

(04.02.2022 Запорізький державний цирк), керівники: Непомняща С.А. та 

Горбацевич В.А. 

 

Виховна та організаційно-масова робота. 

Згідно річного плану виховної роботи та книги обліку масових заходів за 

2021/2022 н.р., вихованці та педагоги закладу брали активну участь у заходах 

різних рівнів. В цілому за рік було проведено та взято участь у 222 заходах. 

На базі Центру вдалося провести 41 захід, 6 з них відбулися дистанційно та 

онлайн, один з них всеукраїнського рівня. 

З метою пропаганди дитячої творчості робота ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» висвітлювалася в засобах масової інформації та на 

сайті закладу. 

Дитячі колективи стали учасниками міських телепроектів, а саме: 

- 7 дитячих творчих колективів взяли участь у міському теле-проєкті ТРК 

«Алекс» «Світ ідей для дітей»: хоровий колектив української пісні 

«Терниця», кер. Кірєй О.А.; студія рукоділля «Fancy», кер. Суханова 

О.А.; студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт» кер. Стринадкіна 

С.О.; Циркова студія «Едельвейс»,  кер. Бабенко О.В., Непомняща С.А., 

Горбацевич В.А.; хореографічний ансамбль «Перлина», кер. Катюшина 

Н.В., Зайцева С.М., Фальковська Ю.О. Аксентьєва Т.О.; ансамбль 



народного танцю «Вихиляс», кер. Пелішок Г.В.; авіамодельний гурток, 

кер. Яновський І.І.; 

- медіа-проєкт  телеканалу ALEX.UA «Щоденник чудової мами» №820 

«ВИХИЛЯС №1»; №821 «ВИХИЛЯС №2»; №822 «ВИХИЛЯС №3»;  

- відеозйомка телеканалу TV5 для репортажу відеоконференції  

Всеукраїнського фестивалю-майстерні «Адреса дитинства – Гра!»; 

- відеозйомка для репортажу ТРК «Алекс» Відеоконференції   

Всеукраїнського фестивалю-майстерні «Адреса дитинства – Гра!»; 

- репортаж «Одинадцятирічна запоріжанка на талант-шоу 

встановила світовий рекорд»; 

- телеканал ТV5, участь у програмі «Підсумки»,  «Мистецтво вражати: 

від циркової студії до Цирку дю Солей»; 

- репортаж Телеканалу ТV5 «Шлях рекордсменки: як юна запоріжанка 

стала світовою рекордсменкою з еквілібристики»; 

- майстер-класи «Арт-подвір’я» в рамках міського проєкту «Літня 

школа позашкілля», канал МТМ, «Територія освітніх перспектив»; 

- арт-перформанс «Український гопак – на землі та в небі», який 

присвячений до 30-річчя незалежності України; 

- Всеукраїнський конкурс «Україна має талант 2021», випуск 2 

«Повітряна гімнастика на власному волоссі»; 

- Всеукраїнський конкурс «Україна має талант 2021», випуск 5 

«Гімнастка-рекордсменка працює на справжніх ланцюгах»; 

- Всеукраїнський конкурс «Україна має талант 2021», випуск 4 «Богдана 

Ткаченко – встановлення світового рекорду!»; 

- медіа видання OBOZREVATEL «11-річна дівчинка встановила 

світовий рекорд на шоу «Україна має талант»; 

- Всеукраїнський конкурс «Україна має талант 2021», випуск 6 «Юний 

гімнаст утримує партнерку за допомогою зубів». 

Вихованці «Народного художнього колективу» студії образотворчого 

мистецтва «Дивосвіт», керівник Стринадкіна С.О., взяли участь у Дитячому 

конкурсі міжнародної виставки «Модна лялька», яка відбулася 10-12 грудня 

у Києві. Виставка проводиться двічі на рік та є великою подією в українському 

мистецькому просторі. 

За підсумками конкурсу: 

- переможцем стала вихованка студії «Дивосвіт» Штепа Софія; 

-  1місце у номінації «Інтер’єрна лялька» - Калмикова Аліна; 

- роботи наших вихованців увійшли у грудневий артбук «Модна лялька», 

що є для нас неймовірною подією, бо це - каталог дорослих майстрів. 

Нашому проєкту присвячено розворот цього видання. 



- Щорічно, з 2011 року, наш заклад є ініціаторам та співорганізатором 

Всеукраїнського фестивалю-майстерні «Адреса дитинства – Гра», який 

орієнтований на розвиток ігрової культури, як життєдайного 

середовища для становлення та повноцінного особистісного росту дітей. 

Цього року Фестиваль відбувся 9-10.11. 2021 у форматі online з прямою 

трансляцією на YouTube. Відео має більше 5 тисяч переглядів. У 

соціальній мережі Facebook створено групу «Адреса дитинства – Гра», 

що дієвим інтерактивним онлайн-майданчиком для ефективного 

спілкування та своєчасного інформування усіх зацікавлених осіб. 

В рамках підготовки Фестивалю було проведено серію онлайн-зустрічей, 

семінарів і конференцій для учасників заходу. За підсумками участі у 

Фестивалі до заходу долучилися більше 200 учасників з 12 областей України 

16 команд, 8 з яких потрапили до другого – заключного етапу.   

Цього року у закладі створено ресурсний Центр розвитку ігрових 

технологій, який має якісний методичний контент, надає практичну та 

консультативну допомогу освітнім закладам України. ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» є провідним закладом створення авторських 

тематичних ігрових програм з узагальненим передовим педагогічним 

досвідом. 

Нажаль, цього року концертна діяльність не була багаточисельною, але ті 

заходи, які вдалося провести, вони відбулися на високому рівні. Слід 

відзначити: захід до Дня працівників освіти (29.09. 2021 р. у концертному залі 

імені М.І. Глінки Запорізької обласної філармонії) відбувся за участю дитячих 

творчих колективів закладу, де було нагороджено Непомнящу Світлану 

Анатоліївну - керівника «Народного художнього колективу» циркової студії 

«Едельвейс» Премією міського голови - 2021 за визначні досягнення у 

навчанні та вихованні підростаючого покоління в номінації «Працівники 

закладів позашкільної освіти». 

З нагоди 59-ї річниці утворення Шевченківського району відбувся 

урочистий захід та святковий концерт (23.12.2021 р. в адміністрації 

Запорізької міської ради по Шевченківського району) за участю дитячих 

творчих колективів закладу, де грамотою районної адміністрації нагороджено 

педагогічних працівників нашого закладу: Світлану Непомнящу - керівника 

«Народного художнього колективу» циркової студії «Едельвейс»; Наталю 

Катюшину - керівника «Народного художнього колективу» хореографічного 

ансамблю «Перлина»; Світлану Зайцеву, Юлію Фальковську, Тетяну 

Аксентьєву - педагогів хореографічного ансамблю «Перлина»; Ганну Пелішок 

- керівника «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Вихиляс» і Світлану Новосьолову - керівника підготовчої студії ансамблю 

народного танцю «Вихиляс» та вручено пам’ятні подарунки солістці циркової 



студії «Едельвейс» Богдані Ткаченко, яка встановила Світовий та 

Національний рекорд України.  

Великомасштабний захід проведено у ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» на День відкриття освітнього сезону (15.09.2021 р.), на якому було 

презентовано творчу діяльність усіх дитячих творчих колективів. Глядачами 

святкового заходу були наші вихованці, батьки та мешканці Шевченківського 

району. 

Відбулася урочиста церемонія нагородження випускників «Випускник 

ЦДЮТ - 2022». 52 вихованця отримали свідоцтва «Про позашкільну освіту» 

та пам’ятні подарунки (27,28 та 30.05.2022 р). 

В рамках реалізації проєкту «Зірка року», який спрямований на підтримку 

творчих здібностей та виявлення обдарованих дітей; створення сприятливих 

умов для самореалізації особистості вихованця та ранньої його профілізації та 

підвищення мотивації до активної творчої діяльності, за підсумками конкурсу 

відбулося нагородження переможців: Богдана Ткаченко та Анастасія 

Горбацевич - солістки циркової студії «Едельвейс», кер. Непомняща С.А. та 

Горбацевич В.А.; Назар Пасічник – соліст ансамблю народного танцю 

«Вихиляс», кер. Пелішок Г.В.; Софія Штепа – вихованка студії образотворчого 

мистецтва «Дивосвіт» та театр моди «Секрет», кер. Стринадкіна С.О.; Дар’я 

Бояринцева – вихованка  студії декоративних квітів «Троянда», кер. Солдатова 

І.М. Вихованці та педагоги отримали грошові сертифікати на суму 3400,00 

грн. 

Виховна та організаційно-масова робота проводилася відповідно до річного 

плану ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». Велика увага приділялась 

безпечній поведінці, національно-патріотичному вихованню, корисним 

знанням та змістовному дозвіллю.  

 

Психологічна служба. 

З метою підвищення психологічної компетентності батьків, розширення 

їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти, що 

виникають в особистому житті, навчанні чи вихованні дітей на сайті закладу 

працював «Кабінет психолога», систематично оновлювалися матеріали у 

різних рубриках, надавались індивідуальні консультації з питань 

популяризації позашкільної освіти, пропаганди досягнень закладу, виховання 

та розвитку дітей різного віку. 

Вивчаючи запити батьків, їхній родинний досвід, естетичні вподобання та 

моральні пріоритети, кожен педагог будує свої відносини з батьківським 

колективом відповідно до напряму роботи гуртка, свого професійного й 

педагогічного досвіду. 



Практичним психологом закладу було неодноразово проведено зустрічі для 

молодих педагогів, де було обговорено труднощі, які виникають в роботі, та 

знайдено шляхи їх вирішення. Також однією із ефективних форм роботи з 

педагогами є «Психологічні кав’ярні», де за філіжанкою ароматної кави 

знаходили ресурс для реалізації запланованого; шукали секрети успішного 

дня, тижня та вдалого року; занурювалися у психологію дітей та знаходили 

шляхи вирішення проблемних ситуацій, які виникають під час організації 

освітнього процесу.  

Протягом року працювала психолого-педагогічна лабораторія, на якій 

вдало було розкрито актуальне питання: «Мистецтво миру. Як працює 

ненасильницьке спілкування».  

З 2017 року заклад є учасником проєкту «Сприяння освіті» відповідно до 

меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України 

та компанією The LEGO Foundation (Данія). 

 

Методична служба. 

Сучасний педагог – це носій освітніх суспільних змін. Тому методична 

робота стала життєвою потребою кожного керівника гуртка й водночас 

обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення 

ефективного функціонування закладу позашкільної освіти. 

У 2021/2022 навчальному році методична робота в ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» була організована згідно із завданнями, 

визначеними планом роботи. Педагогічний колектив спрямовував свою 

діяльність на виконання вимог Закону України «Про позашкільну освіту», 

інших нормативно-правових документів з питань організації роботи в 

позашкільному навчальному закладі. 

Продовжили працювати методичні структури до роботи яких були залучені: 

директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник 

директора з виховної роботи, практичний психолог та методисти, а саме:  

- педагогічна рада;  

- методична рада; 

- методоб’єднання керівників гуртків; 

- школа педмайстерності; 

- школа молодого педагога. 

 

 

 

 



Запорізьке відділення МАПО. 

 

Одним із ключових і значимих питань для закладу залишається тісна 

співпраця з Міжнародною Асоціацією позашкільної освіти, де саме наш ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» є осередком у Запорізькій області. Згідно 

плану заходів МАПО та плану роботи Запорізького відділення МАПО, ми є 

учасниками та організаторами різних заходів: оnlin-засідання Правління 

МАПО, оnlin-семінарів, Всеукраїнських нарад та методологічних семінарів, а 

саме:  

- 27.09.2021 оnlin семінар-нарада «Вектори успіху і розвитку 

позашкільної освіти Запорізької області 2021/2022 н.р.» для 

представників закладів шкільної освіти міста Запоріжжя та Запорізької 

області з ініціативи Запорізького відділення Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти — МАПО, ПНЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» ЗМР і підтримки Департаменту 

освіти і науки Запорізької ОДА.  

- 23.12.2021 відбулася обласна онлайн-зустріч, присвячена обговоренню 

проєкту проведення інституційного аудиту закладів позашкільної 

освіти, який розроблений Державною службою якості освіти України у 

співпраці з Міністерством освіти і науки України, організатором якої є 

управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області, до 

виступу було запрошено Мазнєву Г.В. 

- 26.05.2022 відбулася Всеукраїнська нарада «Позашкільна освіта у 

воєнний та повоєнний час» до Дня захисту дітей. Про основні напрями 

діяльності закладів позашкільної освіти міста Запоріжжя у воєнний час 

доповіла Галина Мазнєва, керівник Запорізького відділення МАПО, 

заступник директора з виховної роботи позашкільного навчального 

закладу «ЦДЮТ Шевченківського району» Запорізької міської ради, 

Запорізької області.  

- 21.12.2021 відбулася в Укрінформі пресконференція «Позашкільна 

освіта – 2021: десять перемог» організаторами якої стали: Міністерство 

освіти і науки України, Міжнародна асоціація позашкільної освіти -

МАПО, НПУ імені М.П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний 

факультет НПУ ім.М.Драгоманова, кафедра Позашкільної освіти і 

видавнича група «Шкільний світ», де наш заклад у галузі позашкільної 

освіти «Лідер позашкільної освіти – 2020» отримав почесну відзнаку у 

номінації «Підвищення якості освіти». 

- Відзначено почесною відзнакою «Кращі освітяни 2021 року» 

представників закладів позашкільної освіти, влади, науковців, 



громадськості України та іноземних держав за їх сподвижницво, 

вагомий вклад у розвиток позашкільної освіти України – Мазнєву Г.В.. 

голову Запорізького відділення Міжнародної асоціації позашкільної 

освіти, заступника директора з виховної роботи. 

 

Контрольно-аналітична діяльність.  

Контрольно-аналітична діяльність здійснювалася за допомогою різних 

форм і методів, була спрямована на виявлення загальних тенденцій, з’ясування 

позитивних та негативних явищ у роботі закладу, узагальнення виконання 

поставлених завдань. 

Матеріальне технічне забезпечення  

Матеріальне технічне забезпечення закладу здійснюється за рахунок. 

бюджету ТВО, благодійної допомоги БО «Жемчужина» та інших джерел, які 

не суперечать законодавству. Бюджет ТВО: заробітна плата, комунальні 

витрати, плата інтернету, передача канцтоварів та миючих засобів, придбання 

фарби, витрати на проведення Всеукраїнського фестивалю-майстерні «Адреса 

дитинства – Гра» - 16002,00 грн.  

БО «Жемчужина»: витрати на організацію освітнього процесу, грантова 

підтримка, вирішення господарчих питань, поточні ремонти, придбання 

комп’ютерної та цифрової техніки, технічне обладнання, модернізація 

освітлення приміщення. Допомога БО «Жемчужина» щомісяця оновлюється 

на сайті закладу.  

Робота на літній період. 

У літній період запланована робота закладу за такими напрямами: 

проведення підсумкових занять в дитячих колективах згідно графіка; урочисте 

привітання випускників; церемонія нагородження переможців конкурсу 

грантової підтримки «Зірка року»; продовження освітнього процесу у дитячих 

колективів згідно розкладу занять; підготовка випускників до вступу до 

навчальних закладів за напрямом творчої діяльності; залучення дитячих 

колективів до різноманітних благодійних заходах (Всеукраїнська акція 

«Українським дітям - українську книгу!», міський проєкт «Ми діти України!»); 

робота у створенні та напрацюванні прикладного матеріалу Всеукраїнського 

проєкту «Місто Сонця»; концертів для тимчасово переміщених родин та 

організація роботи з дітьми у віртуальних групах; проведення майстер-класів 

для вимушено переселених дітей; надання гуманітарної допомоги ЗСУ та 



виготовлення оберегів; проведення поточного ремонту закладу; облаштування 

зовнішньої території. 

 

Плани на майбутнє. 

В планах на майбутнє ми вбачаємо: збереження мережі гуртків з метою 

створення додаткових можливостей для творчого, духовного, 

інтелектуального і фізичного розвитку вихованців; осучаснення освітнього 

процесу; зміцнення матеріальної бази; налагодження співпраці зі 

стейкхолдерами; продовження співпраці з закладами позашкільної освіти 

України, з громадськими організаціями та науковими установами; 45 річниця 

закладу. 

 

Підсумовуючи вищезазначене, можна вважати, що результативність 

адміністративної роботи з педагогічними кадрами в закладі значною мірою 

залежить від чіткого та продуманого її планування і координації. Надзвичайно 

важлива, відповідальна і значима роль кожного працівника ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району», де кожен з нас виконує свою почесну місію, а разом 

ми досягаємо високих результатів, підтримуємо позитивний імідж нашого 

закладу, навчаємо, розвиваємо і виховуємо майбутнє нашої України! 

Директор         Раїса ЩИТИНИНА 

Виконавець 

МАЗНЄВА 
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