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ВСТУП 

 

Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області (далі ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району») діє у відповідності до Конституції України, 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», 

Програми розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки, Програми 

«Освіта на 2019 - 2021 роки» Запорізької міської Ради, Статуту закладу. 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» – комунальний, комплексний заклад 

позашкільної освіти, який здійснює освітню, інформаційно-методичну та 

організаційно-масову роботу. 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» надає знання, формуючи вміння та 

навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації; 

інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної 

професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту, 

організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану 

здоров’я вихованців, учнів і слухачів. 

Метою діяльності закладу є реалізація позашкільної освіти різних напрямів м. 

Запоріжжя, надання знань, формування вмінь і навичок з позашкільної освіти, 

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, 

учнів, слухачів відповідно до їх задатків та запитів. 

Позашкільна освіта у ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» здійснюється за 

такими напрямами: 

1) художньо-естетичний (хореографічне, музичне, образотворче, 

декоративно-прикладне, театральне мистецтво), який забезпечує розвиток 

творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, 

оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; 

2) науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і 

слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового 

світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною 

технікою та технологіями; 

3) соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та 

розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, 

підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх 

змістовного дозвілля та відпочинку; 

4) гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних 

навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного 

циклу. 

Основними завданнями діяльності закладу є: 

1) виховання громадянина України: вільний розвиток особистості та 

формування її соціально-громадського досвіду; поваги до Конституції України і 

свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед 

законом за свої дії; патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, 

традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і 

народів; шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;  
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2) формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного 

здоров’я та здоров’я оточуючих, здорового способу життя; виховання свідомого 

ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі дітей з особливими 

освітніми потребами; 

3) пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих 

вихованців; створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку; 

4) задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів, які не 

забезпечуються іншими складовими структури освіти; організація змістовного 

дозвілля вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, 

правопорушень; 

5) задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; здобуття ними первинних професійних навичок і вмінь, необхідних 

для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності. 

Для реалізації основних завдань діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» створив відповідні умови: організаційно-педагогічні, інформаційні, 

навчально-методичні, психолого-педагогічні, кадрові, науково-методичні; 

координаційні. 

У 2012-2019 рр. ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» була реалізована 

Програма стратегічного розвитку на період 2012-2019 рр., яка була орієнтована на 

забезпечення інноваційного розвитку закладу, що передбачала: вдосконалення 

соціально-педагогічної моделі закладу у напрямку її більш широкої інтеграції у 

суспільство; оптимізацію змісту, форм і методів навчально-виховної, науково-

методичної та методико-координаційної роботи; забезпечення психологічного 

супроводу діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу; підвищення 

ефективності взаємодії усіх суб’єктів виховного процесу в межах соціально-

педагогічної системи «Родина – ЦДЮТ – Заклади освіти – Соціальні партнери – 

Громадські інституції». 

Сьогодні йде активне обговорення проекту нової Концепція позашкільної 

освіти, яка окреслює основні положення щодо системи позашкільної освіти та 

стратегічних векторів її розвитку в умовах реалізації Закону України «Про освіту», 

представленої МОН України та Міжнародною асоціацією позашкільної освіти із 

залученням представників органів законодавчої і виконавчої влади, працівників 

органів управлінь освітою, закладів освіти, вчених, громадськості України. 

Завершення терміну дії Програми стратегічного розвитку на період 2012-

2019рр., нові виклики і тенденції системи освіти України та системи позашкільної 

освіти зокрема зумовили необхідність розробки нової Програми стратегічного 

розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» на 2020-2025 рр. 

Нормативно-правова основа для розроблення Програми стратегічного 

розвитку: 

Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. (зі змінами). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

Про освіту: Закон України від 2017 р. URL:   

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n740 

Про позашкільну освіту: Закон України  URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n740
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14/ed20200318  

Про охорону дитинства : Закон України від 2001 р. URL:   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601 

Загальна декларація прав людини прийнята 10.12.1948. URL:    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

Конвенція ООН про права дитини. URL 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 р.» URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF 

Глобальна програма дій з освіти в інтересах сталого розвитку (ЮНЕСКО, 

2014). URL:   https://ru.unesco.org/themes/globalnaya-programma-deystviy-po-our 

Нова українська школа: Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року.  URL: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 

Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки. 

Програма «Освіта на 2019 - 2021 роки» Запорізької міської Ради. 

Статуту позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області. 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14/ed20200318
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF
https://ru.unesco.org/themes/globalnaya-programma-deystviy-po-our
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
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ПАСПОРТ СТРАТЕГІЇ 

 

Назва: Стратегія розвитку позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області.  

Розробник 

стратегії: 

Щитинина Р.Ю. - директор ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району», заслужений працівник народної освіти України 

(керівник робочої групи);  

Мазнєва Г.В. - керівник Запорізького відділення 

Міжнародної асоціації позашкільної освіти, заступник 

директора з виховної роботи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району», відмінник освіти України; 

Серединська О.С., заступник директора з навчально-

виховної роботи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району», 

відмінник освіти України; 

Сібіль О.І., методист закладу, кандидат педагогічних наук. 

Терміни 

реалізації 

стратегії: 

 

2020-2025 рр. 

Очікувані 

результати: 

Розвиток організаційно-правових, матеріально-

фінансових, кадрових, науково-методичних, соціально-

педагогічних основ управлінської діяльності. 

Підвищення рівня освітніх досягнень здобувачів освіти. 

Удосконалення необхідних ресурсів реалізації освітнього 

процесу.  

Удосконалення педагогічної діяльності, підвищення 

професійного рівня педагогічних працівників  

Створення безпечних та інклюзивних умов навчання і 

праці. 

Виконавці 

стратегії: 

Колектив закладу позашкільної освіти «ЦДЮТ 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області. 
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РОЗДІЛ І. 

ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПНЗ «ЦДЮТ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ» У 2012-2019 РР. 

ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

 

Сьогодні ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» є: 

- членом Асоціації позашкільних навчальних закладів України (з 2005 р.); 

- членом Міжнародної асоціації позашкільної освіти (з 2016 р.); 

- осередком МАПО у Запорізькій області (з березня 2017 р.);\ 

- часником проекту «Сприяння освіті», до якого залучаються заклади освіти 

відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та 

компанією The LEGO Foundation (з 2017 р.); 

- переможцем у конкурсі «Лідер позашкільної освіти – 2017» у номінації 

«Динамічність 2017 року» за рейтингом МАПО та видавничої групи 

«Шкільний світ»; 

- переможцем у конкурсі в галузі позашкільної освіти «Партнерство – 2019» та 

видавничої групи «Шкільний світ»; 

- неодноразовим переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

закладів позашкільної освіти «Натхнення. Творчість. Успіх» (2016-2019 рр.); 

- неодноразовим переможцем Департаменту освіти і науки Запорізької міської 

ради за підсумками результативності роботи, високі показники та активну 

участь у розвиток позашкільної освіти міста; 

- на базі закладу проведено згідно наказів МОН три Всеукраїнських семінари 

для працівників позашкільної освіти України; 

- на базі закладу згідно наказів МОН щорічно з 2011 р проводиться 

Всеукраїнський фестиваль ігрових програм «Адреса дитинства – Гра»;  

- особливостями освітньої діяльності є: активна позиція дитячих колективів; 

висока результативність участі дитячого та педагогічного колективів у 

заходах різного рівня; постійність контингенту вихованців; допрофільна 

підготовка; ігрова діяльність. 

 

Важливим фактором, який сприяв цим досягненням стала реалізація 

Програми розвитку закладу у 2012-2019 рр., яка мала на меті – забезпечення 

інноваційного розвитку закладу, що передбачає вдосконалення соціально-

педагогічної моделі закладу у напрямку її більш широкої інтеграції у суспільство; 

оптимізацію змісту, форм і методів навчально-виховної, науково-методичної та 

методико-координаційної роботи; забезпечення психологічного супроводу 

діяльності суб’єктів освітнього процесу; підвищення ефективності взаємодії усіх 

суб’єктів виховного процесу в межах соціально-педагогічної системи «родина – 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» – освітні заклади-соціальні партери – 

громадські інституції-соціальні партери». 

Підводячи підсумки реалізації Програми розвитку ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» і оцінюючи його сучасний стан, представимо дані за 

основними показниками: 

1. Розвиток системи управління ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району».  

2. Забезпечення освітньої діяльності вихованців. 
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3. Розвиток виховної системи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

4. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу. 

 

 

1. Забезпечення освітньої діяльності вихованців 

 

Формування контингенту вихованців та мережі дитячих колективів. ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» - цілісна соціально-педагогічна система – це 

єдність організованої пізнавальної, розвиваючої, творчої, комунікативної 

діяльності, в основі якої створення умов для самореалізації особистості біля 

двох тисяч вихованців (Додаток 1.1) 

1.1. ), в тому числі певних категорій дітей, які потребують особливої уваги 

(Додаток 1.2), стабільність контингенту вихованців. 

Данні таблиці свідчать про стабільність, яка становить 80% контингенту 

вихованців за час реалізації програми розвитку закладу у 2012-2019 рр. Наприкінці 

2018-19 н.р. в закладі працювало 57 творчих дитячих об’єднання. 1972 вихованця 

займалося у 130 навчальних групах. З них 61 група початкового рівня (1050 осіб) - 

46,9 %, 35 груп основного (498 осіб) – 27% і 34 вищого рівня навчання (130 осіб) – 

26 %. Показник середньої наповнюваності складав 15 вихованців. 

Стабільність контингенту вихованців та аналіз кількості гуртків за рівнями 

навчання свідчить про ґрунтовну та прогностичну маркетингову діяльність 

адміністрації закладу щодо організації освітнього  процесу, а саме:  

- запровадження заходів оптимального охоплення дітей району позашкільною 

освітою та задоволення їх якісними освітніми послугами; 

- досягнення високого рівня диверсифікації позашкільної освіти в Центрі як 

основи для задоволення потреб кожної дитини у виборі індивідуальної 

освітньої траєкторії, задля самореалізації в різних видах діяльності; 

реалізація принципу наступності у вихованні та розвитку дітей; 

- урахування життєвих цілей та цінностей здобувачів позашкільної освіти, їх 

емпіричного соціокультурного досвіду на засадах гуманізації, 

індивідуалізації в організації освітнього процесу; 

- надання кожному вихованцеві широких можливостей поєднання навчання з 

його особистісними смислами, формування власної програми 

інтелектуального, творчого і морального розвитку. 

 

1.2. Ресурсне забезпечення освітнього середовища, його інклюзивність 

та безпечність. Результатом колективних зусиль адміністрації, колективу ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району», їх плідної співпраці з батьками вихованців, 

спонсорами, партнерами та владними органами різних рівнів усі приміщення 

обладнані для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу: 

підведений інтернет, створена система внутрішньої електронної мережі-інтернет. 

Ведеться постійна робота щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, 

булінгу та інших форм насильства. 

Створенню безпечного середовища закладу сприяє постійна увага 

керівництва щодо інформуванню дітей, їх батьків та колективу закладу з питань 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 
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надзвичайних ситуацій. Території та приміщень обладнані відповідними засобами 

безпеки, забезпечені засобами доступності людям з обмеженими можливостями. В 

той же час існує потреба в оновленні матеріальної бази, в сучасному наповненні 

методичними посібниками, у створенні сучасного розвиваючого комфортного 

простору, як внутрішнього так зовнішнього середовища, у використанні новітніх 

технологій: медіа, аудіо, інтерактивні засоби, 100% швидкісного інтернету до всіх 

робочих кабінетів, у пошуку альтернативних джерел фінансування; участі у 

грантових конкурсах, проєктах. 

 

1.3. Організація освітнього процесу ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району». Про результативність освітнього процесу у 2012-2019 рр. свідчать високі 

показники участі дитячих колективів у конкурсних заходах, персональні відзнаки і 

нагоди гуртківців, продовження навчання випускників закладу за напрямами 

позашкільної освіти, а також присвоєння дитячим колективам закладу почесного 

звання «Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив».  

За період 2012-2019 рр. вихованці і дитячі творчі колективи закладу 

нагороджені 107 індивідуальними, 29 колективними грамотами і дипломами 

Міністерства освіти і науки України; здобули індивідуальну нагороду 572 

вихованця і 350 колективних нагород міжнародного рівня; 592 індивідуальних і 332 

колективних відзнак Всеукраїнського рівня; загальна кількість нагород і відзнак на 

обласному рівні: 802 індивідуальних та 133 колективних, міського рівня 

відповідно: 307 й 155 відзнак .(Додаток 1.3). 

Особливою гордістю ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

Шевченківського району» є вихованці, нагороджені премією в рамках міської 

програми «Обдаровані діти»: Демченко Яна, Прокопенко Софія, Андрущенко 

Олександр, Волошина Єва, Леміш Олександра. П’ятеро вихованців мають особливі 

нагороди: Леміш Олександра («Народний художній колектив» циркова студія 

«Едельвейс», кер. Непомняща С.А.) внесена до Національного Реєстру Книги 

Рекордів України, а вихованці авіамодельного гуртка (кер. Яновський І.І.) 

Ковальов Кирило, Гордієнко Герман, Степанов Дмитро, Ковальов Кирило у червні 

2019 р. стали чемпіонами України. 

Дитячі творчі колективи та вихованці закладу мають велику соціальну 

практику та займають активну позицію в творчій діяльності закладу. На сьогодні у 

закладі працюють п’ять колективів, яким присвоєно МОН України почесне звання 

«Народний художній колектив» і чотири дитячих творчих об’єднання, яким 

присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив». (Додаток 1.4). 

За підсумками моніторингового дослідження загальний рівень якості 

освітнього процесу оцінили наступним чином: педагоги – 4,2 бали; вихованці – 4,4 

бали; батьки – 4,7 бали (за 5-ти бальною системою). (Додаток 1.5). 

 

 

 

Подальшого вдосконалення (створення, розвитку, корекції) потребує: 

1. Оптимізація мережі гуртків з урахуванням вимог сьогодення та запитів 

вихованців та батьків. 
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2. Підвищення рівня якості освіти у дитячих колективах шляхом оновлення 

змісту їх діяльності, удосконалення програмного забезпечення, створення 

сучасного методичного забезпечення. 

3. Створення та введення в дію Положення про забезпечення внутрішньої 

системи якості освіти та самооцінки діяльності. (Додаток 1.6). 

 

 

1.4. Професійна орієнтація та допрофільна підготовка вихованців ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району». Одним з показників ефективності діяльності 

закладу є продовження навчання випускників закладу за напрямами позашкільної 

освіти. (Додаток 1.7). 

Як бачимо, за напрямами допрофільної підготовки активно працюють такі 

народні художні колективи: ансамбль народного танцю «Вихиляс», керівник – 

Пелішок Г.В., хореографічний ансамбль «Перлина», керівник – Катюшина Н.В., 

Фальковська Ю.О., Аксентьєва Т.О., Зайцева С.М., циркова студія «Едельвейс», 

керівник – Бабенко О.В., студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт» та театр 

моди «Секрет», керівник – Стринадкіна С.О., зразкові художній колективи: студія 

естрадного вокалу «Акцент», керівник – Гончарова Т.О., студія рукоділля «Fancy», 

керівник – Суханова О.А., а також інші дитячі колективи: авіамодельний гурток, 

керівник – Яновський І.І. 

Система допрофільної підготовки наших вихованців створено на базі вищого 

рівня дитячих колективів, яка включає: 

- створення навчальних програм підвищеної складності; 

- організацію навчальної діяльності; 

- творчі зустрічі із студентами та викладачами закладів вищої освіти, 

сумісні заходи; 

- проведення занять з вихованцями та ведучими спеціалістами України; 

- постійна допомога наших випускників – студентів закладів вищої освіти; 

- педагогічний супровід до вступу до закладів вищої освіти; 

 Аналіз статистичних даних свідчить, що щорічно від 32% до 38% від 

загальної кількості випускників закладу (40-45 осіб) продовжили освіту у вищих 

закладах різних рівнів акредитації за профілями позашкільної освіти. 

 На сьогодні 32,8% випускників закладу вибирають заклади вищої освіти 

за напрямом своєї діяльності у закладі.   

 Наші випускники – наша гордість: 

- Тарновський Ігор - командир повітряного лайнеру МАУ; 

- Ткачук Ярослав - прем’єр театру опери і балету України; 

- Скулкін Олександр - ведучий спеціаліст театру опери і балету України. 

 Таким результатам спряла система професійної орієнтації та виховання у 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району», яка включала формування таких 

складників поведінки вихованця як: етика і естетика виконання роботи і 

представлення її результатів; культура організації своєї діяльності; поважне 

ставлення до професійної діяльності інших; адекватність сприйняття професійної 

оцінки своєї діяльності і її результатів; знання і виконання професійно-етичних 

норм; розуміння значущості своєї діяльності як частини процесу розвитку 

культури. 
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Керівництво закладу налагодило плідну співпрацю закладами фахової 

передвищої і вищої освіти: 

- Запорізький національний університет; 

- коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія 

танцю імені Сержа Лифаря», відділення класичної та народної хореографії; 

- Харківська державна академія культури, спеціальність – «Сучасна 

хореографія»; 

- Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка; 

- Олександрійське училище культури, спеціальність; 

- Дніпропетровський театрально-художній коледж; 

- Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв; 

- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; 

- студія по підготовці акторських кадрів при Національному заслуженому 

академічному народному хорі ім. Г.Г. Верьовки; 

- Запорізьке державне музичне училище імені П.І. Майбороди; 

- Запорізьке вище професійно-технічне училище моди і стилю та інші. 

В рамках партнерської взаємодії на базі закладу керівництво організовує: 

- проведення майстер-класів викладачів вузів, студентів вузів - 

випускників закладу та кращих фахівців за пріоритетними напрямами творчої 

діяльності; 

- проходження практики студентів; 

- стажування на базах дитячих колективів. 

Подальшого вдосконалення потребує: 

- розширення мережі проходження студентської практики; 

- пошук та проведення сучасних заходів сумісної взаємодії; 

- розширення педагогічної підтримки щодо вступу випускників закладу до 

закладів вищої освіти. 

 

2. Розвиток виховної системи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

 

Програмою розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» (2012-2019 рр.) 

загальною метою виховної системи було моделювання варіативних ситуацій 

формування ціннісних ставлень вихованців до існуючих явищ та процесів 

суспільства, держави, до себе та інших людей, до природи, праці та отримання 

знань. 

Результатом розвитку ціннісних орієнтацій вихованців є становлення 

компетентної особистості, яка проявляє свої компетенції у таких сферах 

життєдіяльності, що дозволяють оцінювати її як людину-професіонала, людину 

соціальну, людину культурну та людину – творчу особистість. 

 Виховний процес в закладі здійснювався у таких напрямках виховання: 

професійне, соціальне, морально-етичне, громадянське, художньо-естетичне, 

національне, здоров’язбережувальне, превентивне.  

 Система виховання закладу складалася з трьох взаємопов’язаних блоків, але 

відносно автономних за змістом і формами, засобами і стилем взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу закладу.  

2.1. Виховуючий характер навчання вихованців. Зміст освіти, методи та 
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форми навчання були орієнтовані на оволодіння особистістю духовно-моральними 

цінностями, сприяли формуванню ключових компетенцій вихованців в 

інтелектуальній, комунікаційній, морально-естетичній, культурній, інформаційній, 

громадянсько-правовій сферах. Особливу увагу педагоги приділяли зайняттю 

вихованцем певної світоглядної позиції щодо об’єктів і явищ, які вивчаються; 

наданню предметним знанням і умінням суспільно значущої цінності, формуванню 

навичок і стимулюванню самоосвіти. 

В межах проекту «Вчимося бути вихованими» особлива увага приділялася 

формуванню навичок культурної поведінки вихованців, а саме: дотриманню 

морально-етичних норм (правил етикету, загальної культури мови, культури 

зовнішнього вигляду), умінню взаємодіяти з іншими членами колективу; 

толерантності і відповідальності за свої дії; бажанню брати участь у справах 

дитячого колективу; самореалізації соціально адекватними способами. Реалізація 

проекту також була спрямована на формування: 

 громадянських якостей особистості (повага до принципів і правил життя 

суспільства; вміння критично мислити, усвідомлювати особисту позицію; 

працелюбність і відповідальність за свої дії; готовність жити відповідно до вимог 

законності та справедливості);  

 патріотичних якостей (успадкування духовних надбань українського 

народу; почуття патріотизму, відданості і служінню Батьківщині; готовність до 

виконання громадських і конституційних обов’язків); 

 естетичних якостей (естетичне ставлення до дійсності та мистецтва, 

світоглядні уявлення і ціннісні орієнтації; здатність керуватися набутими 

художніми знаннями і вміннями та готовність використовувати отриманий досвід 

у самостійній діяльності). 

На формування системи знань, умінь і навичок щодо виховання культури 

здорового способу життя був спрямований  проект «Вчимося бути здоровими», 

який був реалізований у закладі. Реалізація проекту сприяла формуванню таких 

складових поведінки вихованця як: уважне і правильне ставлення до себе; знання і 

навички щодо дотримання режиму навчання і відпочинку, правил харчування й 

особистої гігієни; правильний вибір індивідуальних оздоровчих систем, їх 

використання з метою зміцнення здоров’я. В межах проекту також реалізовувалися 

завдання запобігання проявам у вихованців шкідливих і негативних звичок, 

асоціальної поведінки підлітків. Опитування вихованців і їх батьків показали 

позитивну динаміку показників культури поведінки та здорового способу життя 

вихованців.  

Серед методів і форм виховання пріоритетна роль належить активній 

взаємодії, яка базуються на демократичному стилі співпраці. До них належать: 

проектні методи, діагностика, соціально-ігрові тренінги та різні інтерактивні 

форми: турніри настільних ігор, ігрові програми, рольові ігри, ігрові практикуми, 

фестивалі, конкурси, змагання, виставки, календарні свята, концертна діяльність та 

інші масові заходи. Крім цих форм доцільно долучити традиційні: бесіди, майстер-

класи, семінари тощо для усіх учасників освітнього процесу та наочні форми: 

фотогалереї, виставки дитячої творчості, інформаційно-тематичні стенди та ін. 

Серед виховних напрямів сьогодення найбільш актуальним є формування 

загальнолюдських цінностей, загальної культури поведінки вихованців та їх 
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безпечність. Нагальним залишається питання створення соціокультурного 

простору, яке є джерелом, що живить розвиток особистості та визначає рівень 

культури дитини, створення нових проєктів, які покликанні формувати навички 

спілкування і культури поведінки вихованців; вчити будувати відносини з людьми, 

які засновані на ввічливості і взаєморозумінні; підвищувати культурний рівень; 

розвивати і вдосконалювати їх моральні якості і орієнтації на загальнолюдські 

цінності. 

 

2.2. Формування індивідуального соціального досвіду вихованців 

здійснювався в закладі через: створення умов для актуалізації реального досвіду та 

розвитку потенційного досвіду дитини; стимулювання партнерської взаємодії у 

відносинах «керівник гуртка – вихованець», «вихованець – вихованець», 

«вихованець – колектив»; створення на заняттях ситуації успіху; організація 

активної дозвіллєво-культурної, концертної і виставкової творчої життєдіяльності 

дитячих колективів; 

Організаційно-масова діяльність у закладі має широкий діапазон творчої 

реалізації ідей громадянського виховання, створення педагогічних умов для 

соціалізації вихованців, успішного формування їх життєвої компетентності  

Заклад гідно презентує наше місто на всеукраїнських та міжнародних рівнях. 

Вихованці закладу є багаторазовими володарями Гран-Прі та лауреатами 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. 

Наші дитячи колективи знані, як на місцевому рівні, так і в Україні, і далеко 

за її межами. 

Педагогами ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» налаштовано стабільну 

систему результативного навчання, яке і становить сутність освітнього процесу. 

Це сприяє створенню оптимального режиму виховної роботи у закладі, 

організації змістовного дозвілля дітей, підвищенню мотивації досягнень успіху 

вихованців з метою успішного здійснення ними подальшого професійного вибору.  

(Додаток 1.8). 

Подальшого вдосконалення потребує: 

 реалізація методу проєктів, оформлення та представлення їх підсумків як 

результат виховної діяльності; 

 розширення співпраці з батьками вихованців та громадськістю; 

 подальше поліпшення підтримки та надання стимулу в творчому 

розвитку талановитих вихованців; 

 презентація кращих традицій виховної роботи ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» на різних рівнях: міста, області та країни; 

 розробка і планування стратегічних змін, запровадження інноваційної 

моделі виховної системи закладу на основі проектної технології із залученням 

складових системи стратегічного планування, аналізу, результатом чого стане 

системна модель виховання вихованців; 

 подальша реалізація організаційно-масової діяльності у дитячому 

колективі; 

 здійснення керівництва та постійного контролю за організацією і 

проведенням виховної роботи у закладі. (Додаток 1.9). 
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2.3. Індивідуальна допомога вихованцю. Цей блок розглядався нами як 

усвідомлене намагання допомогти дитині у задоволенні її позитивних потреб, в 

усвідомленні і, в деяких випадках, зміненні дитиною своїх цінностей і установок; 

у розвитку самосвідомості, у самовизначенні і самореалізації; у формуванні 

стратегії адаптації у соціумі. 

Індивідуальна допомога реалізовувалася нами у процесі: адаптації дитині в 

колективі, у вирішенні її особистісних проблем; створення спеціальних виховних 

ситуацій в життєдіяльності колективу для позитивного саморозкриття дитини, 

підвищення її статусу; стимулювання саморозвитку вихованців.  

Перспективним шляхом розвитку виховної системи ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» стало впровадження інноваційних рефлексивно-

предметних технологій (проектних, тренінгових, ігрових), які забезпечували 

інтеграцію знань і умінь з різних видів діяльності, сприяли формуванню уміння 

розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів, 

стимулювали розвиток творчого мислення, комунікативної, психологічної 

компетентності вихованців, а також дозволили підняти на якісно новий рівень 

стосунки між педагогом і вихованцями, що базуються на співдружності, 

співробітництві і діловому партнерстві. 

Подальшого вдосконалення (створення, розвитку, корекції) потребує: 

 забезпечення прав дитини; 

 робота по протидії булінгу; 

 своє бачення успіху; 

 сприяння формуванню важливих ключових компетентностей для 

успішного особистісного розвитку та самореалізації вихованців. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» є впровадження в освітній процес інноваційних ігрових технологій. З 2011 

року на базі закладу щорічно проводиться Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

ігрових програм «Адреса дитинства – ГРА» (Таблиця 8). Фестиваль дозволяє 

створити сприятливі умови для розвитку ігрової культури як життєдайного 

середовища для становлення та повноцінного особистісного росту дітей. 

(Додаток 1.10). 

 

За результатами моніторингового дослідження серед вихованців закладу «Я 

приходжу до ЦДЮТ» з метою: розвитку своїх творчих здібностей (62%); 

отримання додаткових знань, які допоможуть своє місто в житті (30%); участі у 

фестивалях і конкурсах (36%); цікавого проведення часу (31 %); бути успішним (16 

%); спілкування з однолітками (11%); підвищення самооцінки  (10%); радувати 

батьків своїми успіхами (15 %) 

Проведене анкетування вихованців дитячих колективів щодо показників 

ефективності виховної роботи (оцінка за п’яти бальною системою) показало 

наступні результати (див. Діаграму №1).   

Аналогічне опитування серед батьків вихованців та педагогів  свідчить про 

досить високий рівень оцінки ефективності виховної роботи. Найбільш високий 

середній бал (4,8) батьки виставили організації проведення занять у дитячому 

колективі, культурі поведінки і спілкуванню дітей, створенню комфортної 
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атмосфери у дитячому колективі; а педагоги оцінили рівень організації виховної 

роботи в колективі у 4,1 бали. (Додаток 1.11). 

Рис.1.1. Опитування вихованців дитячих колективів ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району». 

 

3. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 

 

3.1. Оновлення освітнього процесу ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району». 
 Загальна спрямованість оновлення змісту освітнього процесу визначалася 

необхідністю практикорієнтованого і компетентнісного підходів до проблем 

задоволення соціального замовлення, аналізу та запровадженню в практику роботи 

тих змін, що відбувалися як в освіті України в цілому, так і в позашкіллі зокрема. 

Зміст, форми та методи оновлення освітнього процесу ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» відбувалися з урахуванням наступних положень: 

 зміни в позашкільній освіті визначаються попитом суспільства і ринком 

праці, а це актуалізує необхідність проведення систематичних маркетингових 

досліджень щодо цієї проблематики; 

 зміст освіти повинен мати диференційований характер, оскільки 

забезпечує реалізацію сучасного рівня вимог суспільства; 

 у центрі уваги в позашкільному освітньому  процесі має бути формування  

навичок самоосвіти, саморозвитку дитини; 

 орієнтація навчальних програм творчих об’єднань на набуття 

компетентностей, створення ефективних механізмів їх запровадження. 

Оновлення освітньої системи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

відбувалося за напрямами: 

1) Забезпечення соціальної відкритості закладу. Діяльність у цьому напрямі 

передбачала взаємодію з різними владними структурами району, міста, 

муніципальними освітніми закладами; громадськими організаціями у соціальному 

оточенні задля підвищення якості і ефективності соціального замовлення на 

додаткові освітні послуги; доступності позашкільної освіти; підвищення 

привабливості освітнього простору закладу; забезпечення профільна і професійна 

орієнтація освітнього процесу; надання психолого-педагогічної допомоги 

педагогам і вихованцям; соціалізації випускників в ринкових умовах; 

удосконалення рівня педагогічної майстерності педагогів закладу. 

Згідно наказів МОН на базі закладу проведено: 

 Всеукраїнський семінар практикум для директорів ПНЗ України, 

листопад 2011 р.; 

 Всеукраїнський семінар-практикум з ігрової діяльності, листопад 2016 р 

 Всеукраїнський семінар-практикум на базі народного художнього 

колективу хореографічного ансамблю «Перлина», квітень 2018 р. 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» з 2017 р. є базовим закладом 

міжнародного проекту «Сприяння освіті» у Запорізькій області. В рамках проекту 

регіональним тренером Черевичною О.А. (практичний психолог закладу) 

проведені презентації проекту, тренінги, майстер-класи, засідання методичного 

об’єднання, заняття психолого-педагогічної лабораторії для педагогів та 
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вихованців закладу (загальна кількість учасників – 1069 осіб), а також для 

представників Департаменту освіти і науки ЗОДА, адміністрації, методистів та 

педагогів освітніх закладів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей 

(загальна кількість учасників – 3487 осіб).  

В рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The 

LEGO Foundation від 20.03.2016 р. у програмі підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Черевичною О.А., тренером проекту, 

проведено навчальні тренінги, майстер-класи, семінари для тренерів НУШ, 

педагогів пілотних шкіл, викладачів закладів вищої освіти, учителів початкових 

класів на зональному, всеукраїнському та міжнародному рівні (загальна кількість 

учасників – 262 особи).  

Керівництво закладу приймає активну участь та є членом робочої групи 

Державної служби якості освіти України щодо розробки критеріїв оцінки якості 

позашкільної освіти, концепції розвитку позашкільної освіти та бере дієву участь у 

роботі Міжнародної асоціації позашкільної освіти. 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» є базовим закладом ЗОІППО та ДОН 

Запорізької міської ради з актуальних питань позашкільної освіти. 

Тільки за перший семестр 2019-2020 навчального року на базі закладу було 

проведено шість таких заходів. 

Заклад постійно впроваджує технології соціальної відкритості, налагодження 

міцних зв’язків з освітніми установами з різними соціальними інститутами. 

В режимі партнерських відносин з культурними, освітніми, соціальними та 

іншими закладами міста, області України.  

Сформована дієва співпраця з батьками вихованців. які є соціальними 

партнерами ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». Батьки активно долучаються 

до вирішення питань щодо реалізації проєктів та пріоритетних напрямів закладу. 

Інтеграція ПНЗ «ЦДЮТ Ш Шевченківського району» в зовнішній 

інформаційний простір пов’язано з необхідністю інформування про результати 

своєї діяльності в муніципальну громаду (від якої залежить імідж та фінансування 

закладу), а також повноцінне інформування громадськості про свою діяльність та 

пропаганда портфоліо досягнутих результатів: через ЗМІ міста, через наповнення 

внутрішнього середовища, через власну газету «Проба пера». 

Висвітлення діяльності закладу представлено на сайті ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» та мережі Інтернет (групах «Facebook»: «Vіva 

позашкілля», «Центр творчості на Чарівній», тощо). 

2) Особистісна орієнтація освітнього процесу передбачала максимальну 

активізацію суб’єктної позиції вихованців, формуванню їх власного досвіду 

самопізнання і самореалізації; що вимагало від педагогів розробки та 

запровадження варіативних програм і методів роботи, які відповідають 

індивідуальним потребам вихованців, сприяють активізації внутрішніх ресурсів 

для їхнього самовираження в процесі освітньої діяльності. Цьому сприяли 

використання в  освітньому процесі таких сучасних форм та методів як: 

- ігрові технології для дітей різних вікових категорій; 

- перегляд та обговорення відеотаймів; 

- проведення групових інтерактивних тренінгів; 

- постійне використання в освітній процес арттехнологій; 
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- заняття з курсу «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку»; 

- STREAМ-освіта; 

- реалізація мотиваційних проєктів. 

На сьогодні у закладі розроблено та затверджено 27 адаптованих та 1 типова 

міністерська програма. Оновлено зміст 18 базових навчальних програм. У закладі 

діє Програма Грантової підтримки вихованців «Зірка року». 

3) Організація освітнього моніторингу і освітнього маркетингу мала на 

меті створення механізму реалізації ідеї особистісно зорієнтованої освіти через 

систематичне відстеження якості освіти та перехід від реакційного управління до 

прогностичного. В умовах відсутності стандартів на позашкільну освіту саме аналіз 

даних моніторингових досліджень дозволив швидко реагувати на зміни і приймати 

прогностичні рішення щодо оновлення змісту освіти, кадрового і методичного 

забезпечення освітнього процесу. 

З 2004 р. в межах «Адміністративного портфоліо» ведеться збір інформації 

про діяльність закладу, вивчення динаміки змін, осмислення реальних і 

перспективних можливостей поступу закладу у майбутнє. Так керівним складом та 

педагогами закладу проведено ряд соціальних досліджень за різними напрямами 

діяльності закладу: психолого-педагогічне дослідження «Психологічна культура і 

компетентність педагога ЦДЮТ» (2014 р.); соціальне дослідження серед педагогів, 

вихованців та батьків закладу щодо рівня якості освітнього процесу закладу (2018-

2019 н.р.). Останнє в якості основних аспектів оцінки передбачало вивчення таких 

складових «якість освіти» як: зміст; форми і методи навчання; матеріально-

технічна база; кадровий склад та їх відповідність потребам та очікуванням 

вихованців та їх батьків тобто – задоволення споживачів освітніх послуг. Були 

розроблені критерії, які найбільш адекватно відтворюють цілісну систему 

показників якості освіти, яку набувають вихованці закладу. 

За результатами відповідей основних учасників освітнього процесу закладу 

найвищі показники отримали такі параметри якості позашкільної освіти:  

 на думку педагогів – рівень професійної майстерності педагогів та 

здатність до створення ситуації успіху для вихованців; 

 на думку батьків – рівень професійної майстерності педагогів та рівень 

організації та проведення занять;  

 на думку вихованців – задоволення від занять у ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» та допомога педагога в професійному самовизначенні 

вихованців. 

В той же час самий низький бал від усіх респондентів отримала культура 

поведінки та спілкування вихованців – 3,9 балів, що вимагає від нас оптимізації 

виховних можливостей освітнього процесу закладу. 

Середня оцінка якості освіти в ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» за 

відповідями (за 5-ти бальною системою): педагогів – 4,2 бали, вихованців – 4,4 

балів, батьків – 4,7 бали. 

Отримано конкретні пропозиції щодо підвищення якості освіти у закладі: 

 від педагогів: використання новітніх технологій: медіа-, аудіо-, 

інтерактивні засоби і т.п.; якісний інтернет в усі кабінети;  заняття по-новому (нові, 

цікаві, різноманітні форми); створення сучасного розвиваючого комфортного 

простору; створення сучасного активного зовнішнього освітнього простору; 
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оновлення матеріальної бази;  

 від батьків: відкриття дитячого кафе; більш відкритих занять для батьків; 

якісний Інтернет; більше теоретичної підготовки. 

 

3.2. Науково-методичний супровід освітнього процесу 

Науково-методична робота в ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

розглядалася нами як система аналітичної, організаційної, діагностичної, 

дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою 

удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та 

підвищення ефективності освітнього процесу. 

Науково-методична робота була покликана задовольнити насамперед потреби 

розвитку позашкільного закладу й кожного педагога, а також інтереси 

педагогічного колективу закладу в постійному підвищенні свого фахового рівня 

згідно із сучасними вимогами психолого-педагогічної науки.  

Змістом діяльності методичної служби ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» було визначено: 

1) проведення моніторингових досліджень та аналіз стану освітньої 

діяльності закладу, рівня розвитку вихованців відповідно до завдань позашкільної 

освіти; рівня фахової підготовки та потреб професійного розвитку педагогів 

закладу; вивчення потреб батьків, дітей, громадськості в позашкільній освіті, 

прогнозування змін їх освітніх запитів; 

2) підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

створення у них мотивації на постійне професійне зростання, залучення до участі 

в різних формах науково-методичної діяльності закладу; 

3) індивідуальне, групове консультування керівників гуртків з актуальних 

проблем сучасного позашкілля, впровадженні в практику результатів наукових 

досліджень, інноваційних технологій; проведення дослідницько-

експериментальної роботи; 

4) вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з 

проблем планування та організації роботи дитячих творчих об’єднань ЗПО; пошук, 

накопичення, систематизація інноваційних технологій в позашкільній освіті, 

відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами; 

5) апробація нових освітніх технологій і методик; експертиза освітніх 

проектів, рецензування методичних посібників, статей, розробка власних 

методичних рекомендацій, програм, посібників з проблем позашкільної освіти, 

пропозицій щодо підвищення ефективності освітньої роботи закладу; 

6) підтримка постійних зв’язків з методичними службами різних установ та 

педагогами-практиками інших типів навчальних закладів; з науковими установами, 

вищими навчальними закладами, укладання з ними угод щодо спільної діяльності 

за визначеною проблематикою; 

7) підготовка друкованої продукції з методики організації навчання і 

виховання дітей і учнівської молоді, розвитку їх творчих здібностей відповідно до 

уподобань, нахилів тощо, а також з узагальнення кращого досвіду позашкільної 

практики. 

Так, у 2012-2019 рр. були підготовлені 26 публікацій педагогів закладу 

Шевченківського району, в тому числі в збірниках методичних матеріалів: 
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Всеукраїнського форуму молодих педагогів ПНЗ (Київ, 2014), сценаріїв ігрових 

програм; «Адреса дитинства – Гра» (Запоріжжя, вид. «Ліпс»); інформаційних 

збірниках ІАМЦ «Позашкільна освіта: управлінський аспект» (Запоріжжя), 

матеріалах міжнародної науково-практичної конференції «Формування базових 

компетентностей у вихованців ПНЗ» (Київ, 2013); альманахі міжнародного 

психологічного фестивалю «ПАРОСТОК» (Київ, 2013), ж. «Позашкілля» 

(Запоріжжя, ЗОІППО) 

Значним потенціалом підвищення професійного рівня педагогів закладу є: 

участь у професійних та методичних конкурсах; педагогічних виставках на рівні 

міста, області, України; участь у семінарах, конференціях, навчаннях різних 

відомств (МО, заходи культури, заходах асоціацій», участь у он-лайн навчанні за 

різними напрямами педагогічної діяльності, а також запрошення спеціалістів, 

педагогів вищих навчальних закладах, педагогів професіональних колективів, 

науковців; впровадження інноваційних технологій в освітній процес. 

Педагоги закладу також взяли активну участь у науково-методичних заходах 

з актуальних питань позашкільної освіти різного рівня. Тільки за даними 2018-2019 

н.р.: міжнародного рівня – 36 (4 методичні); всеукраїнського рівня – 32 (12 

методичні); обласного рівня – 25 (9 методичні); міського рівня – 18 (6 методичні). 

На сьогодні в закладі працюють: 

 12 педагогів, які мають звання «керівник гуртка-методист»; 

 16 переможців міських та обласних методичних конкурсів. 

Переможців педагогічних Всеукраїнських конкурсів: 

 1 місце, Пелішок Г.В., керівник ансамблю народного танцю «Вихиляс»; 

 І місце, Яновський І.І., керівник авіамодельного гуртка; 

 ІІ місце, Бабенко О.В., керівник циркової студії «Едельвейс»; 

 ІІІ місце, Солдатова І.М., керівник студії декоративних квітів «Троянда». 

Подальшого вдосконалення (створення, розвитку, корекції) потребує: 

 підвищення якості позашкільної освіти шляхом введення положення та 

інструментарію в конкретному дитячому колективі; 

 постійний моніторинг якості освіти в дитячому колективі; 

 удосконалення програмного забезпечення; 

 розвиток компетенцій педагога; 

 використання інноваційних технологій в роботі; 

 використання сучасних форм взаємодії з батьками; 

 психолого педагогічне зростання педагогів; 

 подальша активна участь у професійних конкурсах. 

 

3.3. Психологічний супровід освітнього процесу 

У програмі розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» на 2012-2019 

рр. основним призначенням психологічної служби закладу було визначено 

забезпечення психологічної складової в організації гуманістично спрямованого 

освітнього середовища та створення психолого-педагогічних умов, що сприяють 

особистісному розвитку вихованців, збереженню їхнього здоров’я, підготовці до 

самостійного життя в суспільстві. 
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Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався за такими 

напрямками: 

1) психодіагностична робота: упровадження сучасних комплексних 

психодіагностичних методик щодо виявлення інтелектуальних і творчих 

здібностей вихованців; 

2) навчально-розвивальна та превентивна робота: упровадження 

тренінгових програм щодо розвитку творчого потенціалу вихованців, формування 

навичок здорового способу життя, подолання негативних явищ в дитячому соціумі; 

3) методична робота: удосконалення організаційної моделі діяльності 

психологічної служби в контексті сучасних досягнень вітчизняної та світової 

психологічної науки; підвищення професійної компетентності спеціалістів 

психологічної служби закладу; формування психологічної культури суб’єктів 

навчально-виховного процесу; 

4) методико-координаційна робота: співпраця з центром практичної 

психології управління освіти і науки Запорізької міської ради щодо: 

 психологічного проектування освітнього середовища позашкільних 

навчальних закладів; 

 опанування практичними психологами позашкільних освітніх закладів 

інноваційними методами й технологіями надання соціально-психологічних послуг; 

 організація роботи практичних психологів щодо підвищення 

психологічної компетентності педагогів. 

Психологічною службою закладу відпрацьовано ефективну систему 

супроводу освітнього процесу, проводиться активна робота щодо підвищення рівня 

психологічної культури і компетентності всіх його учасників, психологічної 

підтримки талановитих та обдарованих вихованців, використання арт-

терапевтичних методик у корекційно-відновлювальній та розвивальній роботі. 

Вона охоплює усі ланки роботи щодо виявлення і створення оптимальних 

соціально-психологічних умов для розвитку творчої особистості, забезпечення 

своєчасного та систематичного вивчення психофізичного розвитку дитини, 

мотивів її поведінки і діяльності.  

Активно впроваджуються в освітній процес закладу інноваційні арт-

технології: пісочна та галькова терапія, пісочна анімація, ігри з кінетичним піском, 

акватерапія. В роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку 

використовуються прийоми ейдетики та казкотерапії, навчання через гру з 

конструктором LEGO.  

Протягом останніх трьох років активно впроваджувалися в освітній процес 

ефективний засіб корекційно-розвивальної та превентивної роботи відеотайми – 

короткі перерви на перегляд та обговорення профілактичного відео (авторський 

проект практичних психологів закладу). У закладі успішно реалізується багато 

мотиваційних проектів: «Статус дня», «Фото дня», «Дні української культури в 

ЦДЮТ», «ЦДЮТ-тайми», «Бумеранг добра», «Квіточки щастя», «Наша гордість –

випускники». 

За час реалізації програми розвитку був підготовлений та представлений на 

всеукраїнському, обласному рівнях досвід роботи психологічної служби: 

«Психологічний супровід обдарованої дитини як складова частина системи 

виховної роботи позашкільного навчального закладу», 2014; «Вплив пісочної 
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терапії на збереження і зміцнення психологічного здоров’я дітей дошкільного 

віку», 2015 (Черевична О.А.) 

Подальшого вдосконалення роботи психологічної служби  потребують: 

 оновлення дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, 

просвітницької та розвивальної діяльності; 

 психологічний супровід зміни підходу до навчання у дитячих колективах 

закладу, з метою забезпечення умов для всебічного (цілісного) розвитку вихованців 

у ПНЗ; 

 психологічна підтримка впровадження педагогічних інновацій (зокрема 

навчання за допомогою дистанційних зв’язків), позитивного сприйняття змін в 

освіті, як можливості професійного та особистісного зростання; 

 збереження та зміцнення психологічного здоров’я учасників освітнього 

процесу, підвищення їх психологічної культури та компетентності; 

 розвиток, розширення та зміцнення партнерських зв’язків з батьками, 

представниками громадських та міжнародних організацій; 

 випуск методичних посібників для керівників гуртків з актуальних 

питань психологічного супроводу освітнього процесу. 

 

4. Розвиток системи управління ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району»  

Управлінська діяльність, яка присутня в змісті всіх напрямів та аспектів 

діяльності закладу, має чітко визначену структуру і забезпечує розроблення та 

виконання управлінських рішень, контроль і корегування діяльності. У контексті 

розвитку закладу мала важливе значення ефективна взаємодія адміністративно-

методичного складу та колегіальних органів управління закладом:  

 педагогічної ради, що визначала стратегію розвитку закладу; створювала 

організаційно-педагогічні умови для послідовних системних змін; забезпечувала 

аналіз і контроль діяльності закладу; 

 методичної ради, яка спрямовала роботу на підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів, реалізацію творчого потенціалу 

педагогічного колективу, поліпшення якості позашкільної освіти шляхом 

упровадження досягнень сучасної психолого-педагогічної науки й перспективного 

досвіду; 

 батьківського активу, робота якого базувалася на принципах 

усвідомленого партнерства, залучення до участі в організації та забезпеченні 

навчально-виховного процесу, єдності педагогічних вимог сім’ї та закладу до 

виховання дитини, педагогічної просвіти батьків, педагогізації сімейних стосунків. 

Відповідно до цільових настанов програми розвитку (2012-2019 рр.) закладу 

провідною ідеєю управлінської системи в контексті менеджменту творчості була 

духовна складова розвитку особистості усіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу. Адже провідним завданням управлінської системи стала необхідність 

створювати такі умови освітнього середовища, за яких кожний педагог, кожний 

вихованець зможе реалізувати особистий творчий потенціал як підґрунтя для 

впровадження технологій інноваційності, що сприяють вдосконаленню себе, 

організації, соціуму і наближають реальну систему освіти до бажаного ідеалу. 
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Поставлена мета зумовила необхідність оновлення моделі управління як 

узгодженої системи дій усіх суб’єктів управління, де кожен (директор – педагогічна 

рада – заступники директора – психолог – науково-методичні об’єднання – творчі 

групи) виконує свої функції, які визначають завдання й зміст його управлінської 

діяльності щодо розвитку інноваційного потенціалу професійної компетентності 

педагогів. Потребували вдосконалення і основні напрямки розвитку системи 

управління.  

4.1. Підтримка професіоналізму. Змістом діяльності в цьому напрямку 

стали забезпечення інноваційного поступу освітнього процесу закладу; 

удосконалення внутрішньої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

створення умов для професійного росту педагогічних кадрів і розвитку їх фахової 

компетентності; створення системи стимулювання; інтеграція між адміністрацією 

закладу і загалом педагогічного колективу, взаємодія завдяки командній 

кооперації. 

Показником забезпечення інноваційного поступу освітнього процесу може 

бути впровадження педагогічним колективом інновацій з актуальних питань 

позашкільної освіти в освітній процес. Так, тільки за 2018-2019 навчальний рік 

були запроваджені: Навчання через гру з LEGO (Черевична О.А., Серединська 

О.С.); Використання ігрових технологій (Мазнєва Г.В., Ніколаєнко І.В.); 

Інтерактивні тренінги (Черевична О.А., Серединська О.С.); Психологічні тренінги 

(Черевична О.А., Косоног К.П.); Інтерактивний батьківський лекторій (Черевична 

О.А.); Впровадження арт-технологій (Черевична О.А., Серединська О.С.); Курс 

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (Вакулович О.В.); Впровадження 

STREAM-освіти (Волик Т.Д.); Реалізація мотиваційних проектів (Серединська 

О.С., Переверзєва А.В., Черевична О.А.); Випуск дитячого друкованого видання 

«Проба пера» (Переверзєва А.В., Серединська О.С.); Публікації у соціальних 

мережах (Серединська О.С.). 

Підґрунтям створення умов для розвитку фахової компетентності педагогів в 

системі управлінської діяльності були дані моніторингу кадрового забезпечення 

освітнього процесу. Перш за все, підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників: участь педагогів закладу у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних та міських заходах з актуальних питань позашкільної 

освіти (за 2018-2019 рр. загальна кількість таких заходів – 111, в тому числі 37 

методичних). 

Подальшого вдосконалення потребує: забезпечення інноваційного поступу 

позашкільного освітнього процесу, удосконалення внутрішньої системи 

підвищення кваліфікації; участь педагогів в он-лайн вебінарах, конференціях,  

семінарах; впровадження в практику Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти. 

4.2. Педагогізація освітнього середовища. Цей напрям роботи був 

орієнтований на створення стабільного, творчого колективу закладу; 

удосконалення системи координації і інформування у колективі; удосконалення 

спільної діяльності, спілкування, творчості працівників, потяг до високої культури 

спілкування; удосконалення зовнішнього вигляду закладу, його іміджу; зміцнення 

позитивних взаємовідносин гуртківців, педагогів та батьків. 
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Сьогодні колектив закладу складається з 45 педагогічних працівників, з яких 

вищу освіту мають 62,2% (педагогічну 71,4%, базову 10,7%); більше 10 років за 

стажем роботи в ЦДЮТ мають майже 70%, що свідчить про високу стабільність 

колективу закладу, 82% педагогічних працівників мають найвищий 

кваліфікаційний розряд. 

Кадровий склад ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» є провідним 

системоутворюючим компонентом іміджу закладу, що віддзеркалює високий 

ступень суб’єктності організації освітнього процесу. Педагогами закладу 

налаштовано стабільну систему результативного навчання, що становить сутність 

освітнього процесу. Сьогодні у закладі працюють 45 педагогів, серед них: 

Заслужений працівник народної освіти України, 3 педагоги, які нагороджені 

нагрудним знаком «Софія Русова», 10 - «Відмінник освіти України», 2 майстри 

спорту, 12 педагогів, яким присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-

методист», 2 лауреати педагогічної премії Запорізької обласної державної 

адміністрації, 15 стипендіатів міського голови за визначні досягнення у навчанні та 

вихованні підростаючого покоління, 9 педагогів, які є переможцями міського 

конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних 

закладів міста «Джерело творчості», 8 переможців обласного етапу та 4 переможця 

Всеукраїнських етапів педагогічних конкурсів з позашкільної освіти, Почесний 

громадянин Шевченківського району 1 – медаль «За особистий внесок у розвиток 

м. Запоріжжя». 

Взагалі, половина педагогічних працівників, мають нагороди і звання, 85% - 

відзнаки МОН; тільки за 2019 рік 47,5% педагогів отримали міжнародні та 

всеукраїнські відзнаки. 

За високий рівень професійної компетентності та результати роботи з 

навчання і виховання педагоги закладу були нагороджені державними та 

відомчими нагородами: грамоти, подяки та інші відзнаки міжнародного рівня 

отримали 107 педагогів, всеукраїнського – 129, обласного – 85 (1 обласна 

педагогічна премія), міського рівня отримали 125 педагогів; сертифікати 

міжнародного рівня – 33, всеукраїнського рівня – 70 і міського – 6. 

 

4.3. Удосконалення управлінської діяльності. Змістом діяльності за цим 

напрямом було: підвищення рівня компетентності управлінських кадрів; 

удосконалення управлінських функцій всіх рівнів і забезпечення їх взаємозв’язку; 

удосконалення педагогічного рівня управління освітнім процесом; формування 

зрозумілого всім членам педагогічного колективу поля перспектив, що дозволяє 

кожному створювати простір для розкриття власних можливостей і досягнення 

спільного результату без додаткового стороннього контролю; підвищення чіткості 

управлінської структури (розподіл функцій, делегування повноважень, збільшення 

масштабу участі педагогічного колективу в управлінні); забезпечення відкритості 

діяльності, зв’язки з соціумом; повне і якісне документаційне забезпечення 

діяльності. 

Подальшого вдосконалення потребує:  

 більш чітке визначення посадових інструкцій;  

 удосконалення номенклатури справ закладу, перехід на електронний 

облік номенклатури справ (поточний та архівний); 
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 системи морального і матеріального заохочення працівників; 

 системи контролю за дотриманням виконавської дисципліни та 

академічної доброчесності; 

 постійний пошук та орієнтація на передовий досвід позашкільної освіти.  

 

4.4. Управління якістю освіти у закладі. Важливішим завданням за цим 

напрямом була розробка системи моніторингу освітньої діяльності закладу, а також 

методичний і прогностичний супровід освітнього процесу впровадження в роботу 

інформації, що ґрунтується на результатах моніторингових досліджень, досліджень 

методичної та психологічної служби закладу. Створення прозорої системи 

контролю та оцінки якості навчання; розширення можливостей демонстрації 

творчих досягнень колективів; створення сприятливих творчо-стимулюючих умов 

співпраці всіх учасників освітнього процесу закладу. 

Подальшого вдосконалення (створення, розвитку, корекції) потребує: 

 створення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

у закладі; 

 розроблення інструментарію для самооцінювання освітніх і 

управлінських процесів у закладі;  

 визначення програми введення в дію постійного моніторингу об’єктивної 

оцінки діяльності дитячого колективу та закладу; 

 подальше створення сприятливих творчо-стимулюючих умов співпраці 

всіх учасників освітнього процесу закладу. 

Таким чином, до основних позитивних здобутків ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» можна віднести наступні: 

1) Активне впровадження технологій соціальної відкритості закладу, 

налагодження міцних зв’язків з навчальними установами, закладами І-ІІ, ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та різними соціальними інститутами. 

2) Забезпечення високого рівня суб’єктності освітнього процесу, що 

передбачає орієнтацію педагогів на формування власного досвіду самопізнання, 

самоосвіти і самореалізації. 

3) Впровадження заходів щодо постійного освітнього моніторингу, 

створення механізму комплексного аналізу освітнього процесу і зворотного зв’язку 

з оточуючим соціальним середовищем.  

4) Узгодженість дій всіх ланок управління закладом, як за вертикаллю 

(адміністративна система), так і за горизонталлю (педагогічний колектив – 

батьківська громадськість – дитяче самоврядування), висока ступінь їх 

діагностичного та аналітичного забезпечення. 

5) Налаштованість роботи закладу за чітко визначеними пріоритетами, 

особливою системою цінностей, звичаїв, традицій, власної філософії та 

організаційної культури. 

6) Залученість педагогічного колективу і колективу вихованців до 

опанування інноваційних здобутків сучасної освіти. 

7) Високий рівень якості освіти в дитячих колективах закладу за напрямами 

позашкільної освіти.  

8) Стабільність контингенту вихованців. 
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9) Високий соціальний статус ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» у 

районі, місті, області та на Всеукраїнському рівні. 

10) Позитивна динаміка рівня творчих досягнень вихованців дитячих 

колективів. 

11) Паблік рилейшнз та репутаційний менеджмент в управлінні закладом, 

інформаційне забезпечення сайту та групи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

у соціальній мережі «Facebook» в Інтернеті. 

12) Відповідність матеріально-технічного забезпечення закладу змісту, меті 

та основним завданням діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН 

 

Реформування соціально-економічної та політичної систем розвитку України 

передбачає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, у тому числі й в 

освіті, що потребує змін в організації та змісті сучасного педагогічного процесу. 

Позашкільна освіта – це безперервний процес, що не має фіксованих термінів 

завершення і послідовно переходить від одного етапу до іншого, забезпечуючи 

кожній дитині умови для вільного вибору видів і форм діяльності; духовного, 

інтелектуального і фізичного розвитку; формування готовності до участі в складній 

системі соціальних відносин, а також формування моральної позиції, від якої 

залежить подальший розвиток особистості. 

Керуючись основними положеннями Національної доктрини розвитку 

освіти, педагогічний колектив ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» приділяє 

велику увагу вдосконаленню моделі педагогічної діяльності закладу як відкритої 

цілеспрямованої соціальної системи, що організовує свою діяльність у контексті 

сучасного освітнього менеджменту. 

В процесі розробки перспектив закладу нами були розглянуті стратегії 

розвитку позашкільної освіти в державі1, сильні й слабкі сторони, можливості й 

загрози  позашкільної освіти, які обговорювалися  в  МОН України 09.08.2018 р.2 

Аналіз результатів реалізації Програми розвитку ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» у 2012-2019 рр. підтвердив наявність можливостей для 

подальшого вдосконалення діяльності закладу як відкритої соціальної системи в 

нових умовах: висока економічна ефективність, мобільність, гнучкість, 

доступність позашкільної освіти, висока її якість; швидке реагування на соціальне 

замовлення; широкі можливості для розвитку та реалізації особистості, 

різноманітність і пробільність освіти; широкі можливості для залучення різних 

верств населення до навчання впродовж життя. 

Як для більшості закладів позашкільної освіти ми усвідомлюємо і слабкі 

сторони нашої діяльність, більшість з яких носить об’єктивний характер: 

недооцінка потенціалу позашкільної освіти з боку органів місцевої влади; 

недостатня поінформованість громади у можливостях позашкільної освіти; не 

сформованість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; недостатнє ресурсне забезпечення закладу; низька 

престижність професійної діяльності у сфері позашкільної освіти. 

Під час громадського обговорення стратегії розвитку позашкільної освіти в 

Україні також були розглянуті реальні загрози, які стоять перед системою: 

перехід позашкільної освіти у сферу комерційних послуг; втрата державного 

контролю над позашкільною освітою; зменшення або зникнення можливості 

фінансування позашкільної освіти за кошти державного та/або місцевих бюджетів; 

закриття, злиття та перепрофілювання закладів позашкільної освіти, і як результат 

скорочення робочих місць; недостатнє охоплення позашкільною освітою дітей; 

                     
1   Стратегії розвитку позашкільної освіти  / за ред. проф. О. В. Биковської. - К. : ІВЦ АЛКОН, 2018. - 96 с. 
2   Результати обговорення Стратегії розвитку позашкільної освіти у МОН України 09.08.2018 р. URL:  https://cev-

shostka.com.ua/2019/Dokumentaciya/strategija_rozvitku_pozashkil_noi_osviti_2018.pdf 

https://cev-shostka.com.ua/2019/Dokumentaciya/strategija_rozvitku_pozashkil_noi_osviti_2018.pdf
https://cev-shostka.com.ua/2019/Dokumentaciya/strategija_rozvitku_pozashkil_noi_osviti_2018.pdf
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порушення прав громадян на позашкільну освіту. 

В програмі інституту змісту та методів виховання НАПН України «Нова 

українська школа» у поступі до цінностей» 3 були проаналізовані сучасні тенденції 

та виклики виховання дітей та молоді. Наголошується, що сучасні діти знаходяться 

в ситуації численних ризиків, спокус, негативних впливів: маніпулятивних 

технологій деструктивного змісту ЗМІ, Інтернет мережі; дезорієнтації у вимогах і 

моделях поведінки, без цільового проведення позаурочного часу. Посилення 

тенденцій щодо зміцнення культу сили, грошей, маргіналізації підлітків; 

ствердження асоціальних субкультур сприяє накопиченню асоціального і 

протиправного досвіду у дітей; 

У вихованні підростаючого покоління та формуванні духовної безпеки 

української нації автори Програми виділяють внутрішні і зовнішні виклики. 

Головним  внутрішнім викликом виступає національна самоідентифікація, яка 

втілюється у почуттях-цінностях – «Я-Українець» – «Ми-Українці». Низький 

рівень самоідентифікації спричиняє недостатню консолідацію суспільства, низьку 

соціоцентрованість членів суспільства. Серед зовнішніх викликів, на які має 

реагувати педагогічна спільнота: конфлікт цінностей тоталітарного та 

демократичного спрямування; фактор історичної упередженості в мас-медіа 

(меншовартості української нації, її несамостійності, залежності від інших 

сильніших держав); маніпулювання свідомістю молоді через засоби масової 

інформації, роздмухування сепаратистських настроїв, презирливого ставлення до 

своєї Батьківщини, її культурних здобутків; погіршення стану природи і зміни 

клімату; різного роду естетичного викривлення та орієнтація щодо споживання 

масової культури; ризиків втрати здоров’я дітей та молоді через шкідливі звички, 

ведення нездорового способу життя тощо. 

SWOT аналіз дозволив виділити сильні і слабкі сторони. 

Сильними сторонами ЦДЮТ, як і позашкільної освіти в цілому, є:  

- багаторічний позитивний досвід функціонування і розвитку закладу;  

- постійний попит і замовлення на позашкільну освіту у дітей району та 

їхніх батьків;  

- різноманітність напрямів позашкільної освіти та програм підготовки;  

- професіоналізм педагогів, високі досягнення вихованців в Україні і на 

міжнародному рівні. 

Сильними сторонами є: 

- втрата смисложиттєвих дороговказів значною частиною старших 

поколінь, а, отже, унеможливлення передачі позитивного соціального досвіду 

дітям і онукам; 

- девальвація виховної функції закладів освіти; зниження цінності 

виховання в педагогічній свідомості; 

- невідповідність, неадекватність змісту, форм, методів і засобів виховання 

новітнім умовам дорослішання підростаючої особистості; 

- дефіцит форм, методів, технологій виховної роботи щодо формування 

культури вибору світоглядних, моральних зразків, формування соціокультурної 

                     
3 Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей: Київ, 2018. – 40 с. -  URL: 

https://ipv.org.ua/2018/318/ 

 

https://ipv.org.ua/2018/318/
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ідентичності вихованців, потенціалу громадянської дії у дітей та молоді; 

- авторитарний характер стосунків між педагогами і дітьми, домінування 

вербальних методів виховання; стигматизація мислення фахівців, які здійснюють 

виховну діяльність, їх відданість моралізаторським, «залякуючим», «ізоляційним» 

методам і підходам; 

- методична і технологічна непідготовленість педагогічних працівників до 

здійснення інновацій; некоректне впровадження соціально-педагогічних 

технологій; 

- низький рівень розвитку психолого-педагогічної компетентності частини 

педагогів через відсутність у закладах освіти системної методичної роботи з питань 

виховання; 

- різновекторність виховних впливів і неузгодженість дій різних суб’єктів 

виховання (сім’ї, дитячих і молодіжних об’єднань, позашкільних закладів освіти, 

закладів культури, спорту, охорони здоров’я тощо) у створенні виховного 

середовища; 

- низький рівень розвитку інфраструктури виховного процесу, дефіцит 

ресурсного забезпечення; 

- недосконалість системи моніторингу виховання, необґрунтованість 

критеріїв, показників, інструментарію оцінювання виховних результатів, 

переважання кількісної фіксації результатів виховання на противагу їх якісному 

аналізу. 

Таким чином, усвідомлення можливостей і викликів для подальшого 

вдосконалення закладу як відкритої соціальної системи позашкільної освіти в 

нових умовах зумовили обґрунтування мети, завдань, змісту діяльності та 

очікуваних результатів стратегії розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

на 2020-2025 рр. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

СУТНІСТЬ, МЕТА ТА  

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

 

 Сутність стратегічного розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» - задоволення попиту населення та суспільного замовлення на 

позашкільну освіту, що дозволяє дітям  та молоді:   

а) розвинути здібності у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту, технічної та іншої творчості; 

б) набути первинних професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 

соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності; 

в) використати гру як форсайт-технологію (технології моніторингу та 

визначення аспектів стратегічного характеру та формування базових технологій, 

що впливають на формування життєвих компетенцій особистості дитини) 

відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я.  

 

Провідною ідеєю стратегії розвитку закладу на 2020–2025 рр. є підвищення 

якості позашкільної освіти в умовах реалізації компетентнісного підходу на основі 

соціального партнерства. 

Якісна освіта – це освіта, в результаті здобуття якої людина повинна 

одержати новий якісний статус у своєму житті, що має відобразитися на її 

добробуті та становищі у суспільстві.  

Якість позашкільної освіти – комплекс характеристик, що визначають 

здатність особистості організувати свою освітню діяльність у вільний час 

(О.В.Биковська). 

Модернізація позашкільної освіти в сучасних умовах має базуватися на 

застосуванні компетентнісного підходу – це підхід, що базується на застосуванні 

в меті, завданнях, змісті, формах та методах позашкільної освіти компетентностей 

особистості: пізнавальної, практичної, творчої і соціальної. 

Пізнавальна компетентність забезпечує оволодіння поняттями, знаннями 

про культуру, природу, техніку, суспільство; сфери життєдіяльності людини; види, 

способи, засоби праці, матеріали та інструменти; морально-психологічні якості 

особистості; способи організації вільного часу тощо. Також ця компетентність 

сприяє засвоєнню учнями технічної, екологічної, економічної та іншої 

термінології. 

Практична компетентність, що спрямована на формування вмінь та 

навичок особистості. Включення практичної компетентності в позашкільну освіту 

дозволяє вирішити проблему застосовування учнями теоретичних понять, знань на 

практиці. 

Творча компетентність, що забезпечує розвиток творчої діяльності, 

майстерності, здібностей, нахилів та уяви особистості. Вона сприяє навчанню дітей 

творчості, формуванню у них з раннього віку досвіду творчої діяльності, 

майстерності, розвитку творчих здібностей, нахилів. 

 Соціальна компетентність, яка спрямована на виховання та розвиток 

загальної культури особистості, здатності до співпраці, самовизначення та 
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самореалізації. 

Компетентнісний підхід у позашкільній освіті відкриває значні можливості 

для формування компетентностей особистості, підвищення якості і ефективності 

позашкільної освітньої діяльності. 

Соціальне партнерство в позашкільній освіті реалізується через:  

 партнерство всередині самої системи між різними соціальними групами 

закладу: у самій професійній спільноті, її взаємодії з вихованцями, батьками, 

адміністрацією;   

 зовнішнє партнерство, як особливого типу взаємодії закладу 

позашкільної освіти з різними суб’єктами та інститутами, державними та 

місцевими органами влади, освітніми закладами, громадськими організаціями, 

спрямованої на узгодження та реалізацію інтересів усіх учасників цього процесу, 

об’єднання  їх колективних зусиль на підвищення якості освіти, досягнення рівного 

доступу різних категорій населення до освіти із урахуванням потреб особистості. 

Останнє розуміння партнерства є найбільш значимим, яке дозволяє міняти, 

проектувати, апробувати і встановлювати нові суспільно значимі функції системи 

позашкільної освіти. 

В Україні освіта є важливішою сферою, визнаною культивувати ідеологію, і 

в той же час, реалізувати практику соціального партнерства, яке  замінює боротьбу 

між його учасниками добровільним пошуком консенсусу і багатосторонньої згоди 

при вирішенні усіх виникаючих проблем.    

Можливості розвитку позашкільної освіти в Україні за допомогою 

партнерства будуються на наступних механізмах: 

- відкритість і співробітництво, спілкування і обмін ідеями; 

- наявність розробленої філософії позашкільної освіти і підхід до розвитку 

суспільства; 

- можливість для мешканців району та міста, шкіл, місцевих організацій стати 

активними партнерами у вирішенні проблем у позашкільній освіті і 

суспільстві; 

- надання батькам можливостей приймати участь у процесі навчання і  

дозвілля  їх дітей; 

- співробітництво з добровольцями, спрямоване на збільшення кількості 

послуг, наданих суспільству. 

Соціальне партнерство для системи освіти повинно стати природною 

формою існування. Тільки в тісному контакті з батьками, іншими освітніми 

закладами, громадськими організаціями, органами управління і самоуправління 

заклади позашкільної освіти зможуть виконувати своє головне призначення – 

формувати духовно зрілу особистість. 

Метою стратегії розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» на 

2020–2025 рр. – забезпечення внутрішньої системи якості освіти закладу, 

спрямованої на формування компетентностей особистості (пізнавальної, 

практичної, творчої і соціальної) на основі соціального партнерства. 

Мета стратегії розвитку конкретизується у наступних завданнях: 

1) Забезпечити ефективне управління шляхом модернізації структури 

діяльності та оновлення партнерської взаємодії закладу і громади для 

задоволення потреб навчання і виховання дітей, молоді засобами 
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позашкільної освіти. 

2) Розвиток людини, її здібностей, формування компетентностей особистості, її 

допрофесійна підготовка через оновлений зміст позашкільної освіти 

відповідних профілів. 

3) Створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої 

та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення та 

активної життєвої позиції. 

4) Нарощення потенціалу освітньої системи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» на основі одержання інформації щодо ефективності діяльності 

закладу, оцінювання якості наданих освітніх послуг у відповідності до 

запитів зовнішнього середовища (громади, батьків, дітей, молоді). 

Напрями стратегії розвитку ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»:   

I. Управлінська діяльність. 

II. Освітня діяльність. 

III. Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти.  

Професійна компетентність педагогічних працівників. 

IV. Інформаційна діяльність. 

V. Фінансова діяльність. 

 

Очікувані результати реалізації стратегії розвитку ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району». 

- Розвиток організаційно-правових, матеріально-фінансових, кадрових, 

науково-методичних, соціально-педагогічних основ управлінської 

діяльності. 

- Підвищення рівня освітніх досягнень здобувачів освіти. 

- Удосконалення необхідних ресурсів реалізації освітнього процесу.  

- Удосконалення педагогічної діяльності, підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників. 

- Створення безпечних та інклюзивних умов навчання і праці.  
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СТРУКТУРА НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ПНЗ «ЦДЮТ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ» ТА ЇХ МЕТА 

 

Стратегічний напрям І.   

Управлінська діяльність. 

Мета: Розвиток управлінської діяльності, 

ефективного менеджменту. 

Стратегічний напрям ІІ.   

Освітня діяльність. 

Мета: Підвищення якості позашкільної освіти, 

рівня освітніх досягнень вихованців. 

Стратегічний напрям ІІІ.   

Науково-методичне забезпечення 

позашкільної освіти. Професійна 

компетентність педагогічних 

працівників. 

Мета: Удосконалення педагогічної діяльності, 

підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників.  

Стратегічний напрям ІV.   

Інформаційна діяльність. 

Мета: Покращення інформаційної діяльності, 

удосконалення навчально-методичного 

забезпечення.  

Стратегічний напрям V.   

Фінансова діяльність та 

матеріальне-технічне 

забезпечення. 

Мета: Удосконалення фінансової діяльності, 

оновлення матеріально-технічної бази.   
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Стратегічний напрям І. 

Управлінська діяльність ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

Мета: Забезпечити ефективне управління шляхом модернізації структури 

діяльності та оновлення партнерської взаємодії закладу і громади для задоволення 

потреб навчання і виховання дітей, молоді засобами позашкільної освіти. 

Ефективне функціонування і розвиток ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району», забезпечення його конкуретноспроможності можливе за умови реалізації 

наступних завдань: 

1) Організаційно-управлінське забезпечення – ефективне функціонування та 

розвиток структури закладу позашкільної освіти.  

2) Нормативно-правове забезпечення діяльності та функціонування 

закладу - наявність необхідних нормативно-правових документів для діяльності 

ЦДЮТ. 

3) Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району» - оновлення матеріально-технічної бази, 

розвиток сучасного освітньо-виховного середовища, комфортні та безпечні умови 

навчання та дозвілля дітей і молоді, які відповідатимуть якісним стандартам та 

санітарно-гігієнічним нормам.  

4) Кадрове забезпечення - наявність необхідної кількості підготовлених 

педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідної кваліфікації.  

5) Науково-методичне забезпечення - наукове обґрунтування та методичне 

забезпечення діяльності закладу з метою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх професійної компетентності.  

6) Соціальне партнерство щодо задоволення суспільно-громадського 

запиту на позашкільну освіту, комунікація та інформування громадськості про 

діяльність ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» - реалізація в діяльності закладу 

державної політики щодо формування громадянського суспільства, утвердження 

гуманістичних цінностей, високої моралі, національної самосвідомості та 

патріотизму, подолання негативні явищ та сприяти позитивним тенденціям у 

культурно-освітній сфері суспільного буття.   

Результат: Забезпечення менеджменту закладу. Створення сприятливого 

мікроклімату серед учасників освітнього процесу. Підтримка професійного 

розвитку та підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Налагодження 

партнерської взаємодії, що сприяє розвитку ефективного освітнього середовища, 

взаємозбагачує інноваційними практиками, мотивує до модернізації моделей 

розвитку закладу. 
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Стратегічний напрям ІІ.  

Освітня діяльність ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

Мета: створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої 

та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення та 

активної життєвої позиції. 

 

Завдання: 

1) Модернізація змісту, форм і методів організації освітнього процесу, 

проведення масових заходів для дітей і молоді у вільний час відповідно до їх 

вподобань та потреб громади. 

2) Запровадження нових підходів щодо охоплення дітей молодшого віку 

позашкільною освітою через пропагування різних форм її надання.  

3) Запропонувати різні форми роботи для формування сукупності знань, 

умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі для визначення профілю 

наступного навчання та виду діяльності. 

4) Пошук ефективної моделі психолого-педагогічного супроводу всього 

освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. 

5) Використання нових методик надання дітям навичок, які стануть 

визначальними у майбутній професії  

6) Формування потреби у безперервній освіті й необхідності самопізнання, 

самовиховання та самовдосконалення. 

7) Побудова виховного процесу на духовних традиціях українського 

народу і цінностях громадянського суспільства. Формування національної 

свідомості, любові до свого народу, людської гідності та громадянської позиції  

8) Оновлення змісту виховної роботи, орієнтованого на формуванні 

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.  

9) Подальший розвиток складових виховного простору закладу: 

демократизація, гуманізація, індивідуалізація соціобуття вихованців, 

культивування їх творчих можливостей; формування особистісно-конструктивних 

відносин в дитячому колективі; продуктивна життєдіяльності різних об’єднань 

дітей та молоді  у межах виховного простору. 

10) Формування основ високої художньо-естетичної культури особистості, 

внутрішньої потреби усвідомлення і актуалізації моральних ідей добра, істини, 

справедливості, честі, гідності, поваги, відповідальності тощо.  

11) Забезпечення фізичного розвитку молодого покоління, охорона і 

зміцнення його здоров’я. 

12) Реалізація педагогіки партнерства, подолання інертності мислення, 

перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між всіма учасниками 

освітнього процесу. 

Зміст: 

Сутність позашкільної освіти полягає в тому, що вона як складова системи 

освіти передбачає цілеспрямований процес і результат виховання, навчання, 

розвитку та соціалізацію особистості у вільний час. 

Стратегія розвитку передбачає переосмислення та вдосконалення змісту й 

функцій позашкільної освіти в сучасному сприйнятті як важливої інституції в 

організації дозвілля дітей і молоді, розвитку їх талантів та вподобань, а також 
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наданні послуг додаткової профільної освіти, через які розвиваються потенціал 

особи та її життєві компетентності. 

Основними функціями позашкільної освіти є дозвілля, пізнання, творчість. 

Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з 

урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. 

Структура та зміст позашкільної освіти базується на основних сферах 

життєдіяльності людини: природа, суспільство, культура, техніка, спорт, що 

зумовлює вибір напрямів освіти в ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району», які в 

свою чергу, передбачають певні освітні профілі. 

Зміст позашкільної освіти в ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» - це 

сукупність понять, знань, вмінь, навичок, досвіду, якостей, які опановують діти і 

молодь у закладах позашкільної освіти, він базується на чотирьох освітніх 

процесах: навчання, виховання, розвиток та соціалізація. 

 навчання - це процес, що забезпечує сукупність знань, вмінь, навичок 

особистості у вільний час;  

 виховання - це процес, що забезпечує формування культури особистості, 

її моральних якостей, цінностей;    

 розвиток - це процес, що забезпечує становлення і зростання особистості 

(емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток); 

 соціалізація - це процес, що забезпечує включення особистості в суспільні 

відносини. 

Перехід закладу на профільне навчання ставить старших вихованців перед 

першим у їх житті серйозним вибором - необхідність особистого визначення 

напрямку подальшого навчання і майбутньої професії. 

Сучасний зміст позашкільної освіти спрямований на формування 

компетентностей особистості: 

 пізнавальна компетентність - це компетентність, що забезпечує 

оволодіння поняттями, знаннями, розширення наукового світогляду особистості. 

 практична компетентність - компетентність, що забезпечує 

формування практичних умінь та навичок особистості. 

 творча компетентність - компетентність, що забезпечує розвиток 

творчої діяльності, майстерності, здібностей, нахилів і уяви особистості. 

 соціальна компетентність - компетентність, що забезпечує загальну 

культуру особистості, її виховання, здатність до співпраці, соціальної взаємодії. 

Реалізація змісту в позашкільній освіти здійснюється за відповідними 

напрямами (профілями) діяльності закладу. Саме позашкільна освіта стає 

середовищем здобуття дітьми первинних професійних знань, вмінь і навичок, 

необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної 

діяльності, профорієнтаційно-профільної підготовки. 

Виховання як цілеспрямована діяльність, яка здійснюється в системі 

позашкільної освіти, орієнтована на створення умов для розвитку духовності 

зростаючої особистості на основі загальнолюдських і національних цінностей, 

надання допомоги в життєвому самовизначенні, громадянській і професійній 

компетентності та цілісній самореалізації. 
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Проектування цілісного виховного простору передбачає розвиток соціально-

педагогічної парадигми виховання, яка вибудовується навколо соціально-значущих 

цілей і цінностей, концептуальних ідей і механізмів їх реалізації, що стратегічно 

працюватимуть на цілісний підхід у подоланні негативних соціальних явищ, 

активізацію громади у цьому процесі, пошук та впровадження інновацій, що 

передбачають необхідний позитивний соціальний ефект.  

Соціально-педагогічна солідарність орієнтує на згуртування, солідарну єдність 

суспільства навколо соціально-значущої мети виховання шляхом інтеграції виховних 

сил суспільства у побудові цілісного виховного простору та вибудовування стратегії 

і тактики педагогічно доцільної взаємодії громадянського суспільства і владних 

структур у розв’язанні актуальних соціально-педагогічних проблем і задач на основі 

єдності особистісних, суспільних і державних інтересів у вихованні підростаючих 

поколінь.  

Цілісна виховна система ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» ґрунтується 

на наукових підходах: 

Особистісно-орієнтований підхід забезпечує право особистості на вільний 

вибір тих чи інших духовно-моральних цінностей, вироблення власної ціннісної 

позиції; дозволяє зосередити увагу педагога на особистості дитини, її власному 

соціальному досвіді, внутрішньому світі, що сприяє розкриттю творчого потенціалу 

вихованців, їхніх кращих моральних якостей.  

Аксіологічний підхід у взаємозв’язку з гуманістичним та особистісно-

орієнтованим підходами відіграє важливу роль у практичному і теоретичному 

досягненні особистістю моральних цінностей та усвідомленню їх можливостей у 

задоволенні моральних і духовних потреб.  

Середовищний підхід ураховує, що в результаті взаємодії середовища й 

особистості постає спосіб її життя, основні риси якого обумовлюються умовами 

середовища. Прагнення педагогів віднайти шляхи гармонізації відносин, 

пом’якшення впливу кризових факторів і способи залучення учнів до соціально 

значущої спільної діяльності втілюються у педагогізації середовища, інтеграції 

виховних впливів значущих дорослих і референтних однолітків, посиленні його 

превентивності.  

Компетентнісний підхід забезпечує використання набутих особистістю 

духовно-моральних цінностей у відповідній практико-орієнтованій поведінці (у 

системі вчинків), гуманістичному спілкуванні, душевно-продуктивних та емоційних 

контактах. 

Основними принципами виховання духовно-моральних цінностей є:  

 гуманістичний принцип, що полягає у визнанні людини найвищою 

цінністю, розумінні дитини, доброзичливому ставленні до неї, довірі, прийнятті 

дитини такою, якою вона є, зміні її поведінки через позитив; 

 індивідуальний принцип утверджує унікальність і неповторність кожної 

дитини, визначає її інтереси, потреби у житті; 

 принцип неперервності, який характеризує процес виховання як такий, що 

триває протягом усього життя людини; 

 принцип цілісності за яким консолідує зусилля усіх суб’єктів виховання в 

одну систему; 

 принцип наступності, що забезпечує передачу із покоління в покоління 
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досвіду засвоєння гуманістичних цінностей, які є базисом виховання і розвитку 

дитячої особистості; 

 принцип культуровідповідності за яким здійснюється виховання 

гуманістичних цінностей відповідно до культурних умов суспільства; 

 принцип природовідповідності, тобто виховання дітей з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей; 

 принцип педагогічної компетентності, що полягає у доцільному 

використанні педагогічних форм, методів, доборі змісту, педагогічній тактовності; 

 принцип стимулювання визначається вірою у сили і здібності дитини, її 

здатність досягти високих результатів, заохочення до самоорганізації, самовиховання 

і самовдосконалення; 

 принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення 

особистості учня як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і 

нести за них відповідальність;  

 принцип оздоровчої спрямованості визначає здоров’язбережувальні 

компетентності як основи формування в учнів закладів освіти відповідального 

ставлення до власного здоров’я; 

 соціально-педагогічне партнерство як оптимізація спільної діяльності на 

основі діалогової взаємодії і узгодженої співпраці між різними соціальними 

інститутами. 

 

Результат:  

Осучаснення форм, методів і засобів діяльності закладу відповідно до вимог 

суспільства.  

Забезпечення функціонування ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» за 

основним напрямом та розширення мережі гуртків, студій та творчих об’єднань.  

Створення умов для постійного оновлення змісту та впровадження інновацій у 

діяльності закладу.  

Здобуття вихованцями первинних професійних знань, вмінь і навичок з метою 

свідомого вибору майбутньої професії.  

Активна участь вихованців в соціокультурній діяльності закладу.  

Розроблення програми підтримки, розвитку та творчого самовираження, 

професійного становлення обдарованої молоді.  

Виховання майбутнього покоління з чіткою громадянською позицією та життєвою 

компетенцією. 
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Стратегічний напрям ІІІ. 

Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти. Професійна 

компетентність педагогічних працівників 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

 

Мета: науково-методичне забезпечення позашкільної освіти полягає у науковому 

обґрунтуванні і методичному забезпеченні освітнього процесу з метою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладу, розвитку їх професійної 

компетентності. 

Компетентності покладено в основу реалізації позашкільної освіти й вони 

інтегровані в її зміст. 

Кадрове забезпечення закладу передбачає наявність необхідної кількості 

підготовлених педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідної 

кваліфікації. 

Завдання: 

- сформувати єдину мережу комунікації з метою створення гнучкого 

оперативного каналу передання інформації, новітніх методик і науково-

освітніх ініціатив для методичного супроводу освітнього процесу; 

- вдосконалити систему підвищення кваліфікації та навчання новим 

компетентностями молодих педагогів (керівників гуртків) позашкільної 

освіти; 

- сприяти залученню молодих педагогів до педагогічної діяльності в закладі та 

розширити співпрацю із закладами вищої педагогічної чи профільної освіти; 

Очікуваний результат: 

Формування у закладі комфортного простору сприятливого для навчання 

впродовж життя, зростання професійної компетентності педагогічних працівників, 

підвищення ефективності їх професійного розвитку, а також підняття престижу 

педагога позашкільної освіти в суспільстві. 
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Стратегічний напрям ІУ.  

Інформаційна діяльність ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

Мета: Покращення інформаційної діяльності, удосконалення навчально-

методичного забезпечення, нарощення потенціалу освітньої системи на основі 

одержання інформації щодо ефективності діяльності закладу, оцінювання якості 

наданих освітніх послуг у відповідності до запитів зовнішнього середовища 

(громади, батьків, дітей, молоді).  

Завдання: 

1. Розробка концепції і програми моніторингу ефективності діяльності 

закладу з урахуванням рекомендацій щодо організації та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти.   

2. Коригування існуючих, розробка нових діагностичних методик, 

інструментарію  проведення моніторингових досліджень.  

3. Проведення моніторингових досліджень за цільовими та процесуальними 

показниками серед основних суб’єктів освітнього процесу (вихованці, батьки, 

педагоги), громади, населення району. 

4. Запровадження електронної системи накопичення, обробки отриманих 

даних моніторингових досліджень.    

5. Аналіз даних оцінки якості освітніх послуг, переведення накопиченої 

інформації  в управлінські рішення щодо вдосконалення системи діяльності 

закладу.   

6. Висвітлення результативності діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» на різних рівнях з метою підвищення конкурентоспроможності закладу, 

популяризації послуг позашкільної освіти.  

 

Успішне корегування змісту позашкільної освіти щодо задоволення потреб 

громади і кожної особи, відбувається через здійснення моніторингу діяльності 

закладу і зобов’язує до системного аналізу якості виконання освітніх програм, 

рівня викладання та компетентності педагогічного складу, рівня засвоєння знань, 

вмінь  дітьми та молоддю, активністю їх в організації змістовного вільного часу. 

Педагогічний моніторинг - процес визначення системи критеріїв і 

показників, що відбивають стан освітньої системи і дозволяють методом повторних 

вимірів накопичувати й аналізувати інформацію в динаміці (порівнюючи з 

початковими  або нормативними показниками), проектувати на цій основі 

подальший розвиток освітньої системи. Метою педагогічного моніторингу є  

одержання інформації для проектування розвитку освітньої системи на основі 

вивчення й аналізу динаміки показників її стану.  

Розуміння сутності і мети моніторингу, покладені в основу програми 

моніторингу ефективності діяльності ЦДЮТ Шевченківського району.   

Результатами освітньої діяльності вступають з одного боку, досягнення 

цілей, пов’язаних з особистісним розвитком суб’єктів освітнього процесу, 

насамперед, вихованців закладу позашкільної освіти (цільові критерії та 

показники), з іншого боку - оцінка засобів досягнення поставлених цілей, 

оптимальності діяльності закладу, його ресурсного забезпечення (процесуальні 

критерії та показники).  

Відстеження динаміки показників передбачає врахування нормативних 
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параметрів, які відображають адекватність освітньої діяльності державним 

стандартам, програмам, інструкціям з кадрових питань, матеріально-технічних, 

санітарно-гігієнічних та інших умов. У той же час, цілий ряд показників (мотивація 

освітньої діяльності, прояв творчої індивідуальності, рейтинг закладу, оцінка 

якості освіти соціальними замовниками) не є нормативними, і їхнє відстеження  

здійснюється в порівнянні з початковими даними. 

Вивчення діяльності закладу позашкільної освіти задача складна, тому 

моніторинг повинний досліджувати не усі, а найбільш значимі інтегративні 

показники діяльності, які давали б достатньо об’єктивне уявлення про стан 

освітньої системи, динаміку її розвитку.   

Необхідність добору інтегративних показників, оперативної обробки 

отриманих даних забезпечується розробкою інструментарію моніторингу, більшу 

частину якого складають  комплексні методики, що діагностують не один, а цілий 

ряд показників.  

Важливим завдання моніторингу ефективності роботи позашкільного 

закладу є комп’ютерні засоби накопичення й аналізу отриманих даних, методи 

переведення накопиченої інформації на мову конкретних управлінських рішень.  

Результат: забезпечення закладу освітніми та навчальними програмами, 

здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу, підтримка 

видавничої діяльності: друк програм, посібників, підручників тощо. 
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Стратегічний напрям V. 

Фінансова діяльність та матеріально-технічне забезпечення  

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

 

Мета: Удосконалення фінансової діяльності, оновлення матеріально-технічної 

бази закладу. 

 Важливе значення для забезпечення якості та розвитку позашкільної освіти має 

наявність сучасної матеріально-технічної бази, що включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання. 

 Оновлення матеріально-технічної бази забезпечить розвиток сучасного 

освітньо-виховного середовища, комфортні та безпечні умови навчання, 

змістовного дозвілля дітей і молоді, які відповідатимуть якісним стандартам та 

санітарно-гігієнічним нормам. 

 Рівень матеріально-технічної бази ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

значною мірою визначається обсягом фінансування на ці цілі. 

 Величина виділених коштів на проведення заходів (фестивалів, конкурсів, 

змагань, оздоровлення, тощо) впливає на якісний показник ефективності діяльності 

та рейтинг досягнень у загальноукраїнському вимірі досягнень вихованців та 

педагогів у загальноукраїнському вимірі. 

Задання: 

- забезпечити виділення бюджетних коштів та залучення інших фінансових 

ресурсів для покращення матеріально-технічного стану (споруд, будівель, 

навчального обладнання, зовнішньої території тощо) закладу; 

- забезпечити соціальний захист усіх учасників освітнього процесу та 

встановити гарантовану заробітну плату для педагогічних працівників 

закладу, передбачивши засоби фінансового стимулювання ефективної 

діяльності кожного (доплати за престиж, стаж роботи, надбавки за 

інтенсивність у роботі та премії, тощо); 

- напрацьовувати методику багатоканального фінансування діяльності закладу 

та механізмів співпраці з бізнесом, фізичними і юридичними особами до 

участі в розвитку і зміцненні матеріально-технічної бази; 

- сприяти організації різного роду платних освітніх послуг (факультативних 

курсів, гуртків, клубів, секцій тощо), а також курсів з поглибленого вивчення 

окремих предметів, що виходять за межі навчальних планів, курсів 

підвищення кваліфікації для педагогічних працівників позашкільних 

закладів освіти; 

- сформувати фінансово-організаційну модель проведення платних концертів, 

виставок, розважальних та інших культурно-масових заходів. 

Результат: 

- Формування реорганізованої системи управління та фінансування освіти через 

децентралізацію, дерегуляцію, запровадження принципу партнерства, 

запровадження автономії закладу, дотримання принципу відповідальності 

закладу за результати освітньої діяльності. 

- Досягнення економічної ефективності закладу, залучення коштів з різних 

джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
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РОЗДІЛ ІV. 

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ПНЗ «ЦДЮТ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ» 

 
Стратегічні напрями,  

мета та завдання 
Зміст 

Очікуваний результат Терміни 
виконання 

Відповідальні 

Стратегічний вектор І 
Управлінська діяльність 

Мета: Розвиток управлінської діяльності, ефективного менеджменту ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

 

 

1) Забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку 

структури закладу у 

відповідності до нормативно-

правових документів щодо 

позашкільної освіти 

Реалізація конституційного 

права на позашкільну освіту.  

Висока якість і доступність 

позашкільної освіти. 

Кількість 

нормативноправових актів. 

Дотримання законодавства 

у сфері позашкільної 

освіти, забезпечення 

реалізації права кожного на 

позашкільну освіту, 

охоплення дітей 

позашкільною освітою на 

рівні не нижче 70 %.  

2020-2025 Щитинина Р.Ю. 

2) Оновлення матеріально-

технічної бази, розвиток 

сучасного освітньо-виховного 

середовища, створення 

комфортних та безпечних умов 

навчання та дозвілля дітей і 

молоді, які відповідатимуть 

якісним стандартам та 

санітарно-гігієнічним нормам 

Запровадження 

конкурентоспроможності 

закладу через державну 

субвенцію на позашкільну 

освіту, розвиток системи 

фінансування позашкільної 

освіти, залучення коштів з 

різних джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством. 

Відповідність 

інфраструктури закладу 

потребам і запитам 

населення, профільного і 

інклюзивного навчання, 

дотримання принципу 

відповідальності держави, 

громади і закладу за 

результати діяльності. 

2020-2025 Щитинина Р.Ю. 

3) Забезпечення необхідної Виявлення та підтримка Зростання професійної 2020-2025 Щитинина Р.Ю. 
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кількості підготовлених 

педагогічних працівників 

відповідної кваліфікації 

творчої педагогічної 

діяльності працівників 

закладу, популяризація 

педагогічних здобутків та 

мотивація до здобуття 

фахової освіти 

компетентності 

педагогічних працівників,  

підвищення ефективності їх 

професійного розвитку, а  

підняття престижу педагога  

позашкільної освіти в 

суспільстві 

4) Кадрове та науково-

методичне забезпечення 

діяльності закладу з метою 

добору педагогічних  

працівників відповідної 

кваліфікації, розвиток їх 

професійної компетентності 

Забезпечення кадрами, 

створення належних умов 

професійного розвитку та 

праці.  
 

Формування та зростання 

креативного та 

конкурентно-спроможного 

педагогічного працівника 

закладу. Підвищення 

майстерності педагогів та  

популяризація  

педагогічних здобутків. 

Впровадження нових 

ефективних форм та 

методів навчання і 

виховання. Розвиток 

творчого потенціалу 

колективу. 

2020-2025 Щитинина Р.Ю. 

5) Соціальне партнерство 

щодо задоволення суспільно-

громадського запиту на 

позашкільну освіту, 

комунікація та інформування 

громадськості про діяльність 

закладу 

Забезпечення зв’язку та 

комунікації з громадськістю 

шляхом налагодження 

партнерської взаємодії задля 

нарощення потенціалу, що 

позитивно позначається як 

на суспільному, так і на 

індивідуальному розвитку 

особистості. 

Створення умов для 

постійного оновлення 

змісту позашкільної освіти; 

співпраця з партнерами та 

ефективне використання 

наявних ресурсів громади; 

підвищення обізнаності про 

право на якісну та доступну  

позашкільну освіту; 

2020-2025 Щитинина Р.Ю. 



45 

 

зростання популяризації 

позашкільної освіти та 

максимальне охоплення 

дітей і молоді закладом; 

право перетворення 

позашкільної освіти на 

рушій впровадження 

інновацій та розвиток 

знань. 
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Стратегічний напрям І. Організаційно-управлінська діяльність   

 

Мета: Забезпечити ефективне управління шляхом модернізації структури 

діяльності та оновлення партнерської взаємодії закладу і громади для задоволення 

потреб навчання і виховання дітей, молоді засобами позашкільної освіти. 

 

Зміст діяльності: 

Нормативно-правове забезпечення 

1. Привести нормативно-правові документи діяльності та 

функціонування ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» відповідно 

до змін чинного законодавства. 

2. Подальше вдосконалення: 

 більш чітке визначення посадових інструкцій; 

 номенклатури справ закладу, перехід на електронний облік номенклатури 

справ (поточний та архівний); 

 системи контролю за дотриманням виконавської дисципліни та 

академічної доброчесності; 

 системи морального і матеріального заохочення працівників. 

Матеріально-фінансове забезпечення: 

3. Вдосконалити інфраструктуру, надати можливість доступності до 

позашкільної освіти різним категоріям населення: гуртків, груп та 

творчих об’єднань у відповідності  до потреб і запитів населення, 

навчання впродовж життя. 

4. Оновлення матеріально-технічної бази, створення сучасного 

розвиваючого комфортного простору як внутрішнього так 

зовнішнього середовища, комфортні та безпечні умови навчання та 

дозвілля дітей і молоді, які відповідатимуть якісним стандартам та 

санітарно-гігієнічним нормам. В тому числі: сучасні методичні 

посібники, медіа, аудіо, інтерактивні засоби навчання, 100% 

забезпечення швидкісним Інтернетом у всіх робочих кабінетах. 

5. Забезпечити обсяг фінансування, в тому числі на проведення заходів 

(фестивалів, конкурсів, змагань, оздоровлення, турнірів, тощо), який 

має вплив на якісний показник ефективності діяльності та рейтинг 

досягнень закладу позашкільної освіти у загальноукраїнському, 

обласному, місцевому вимірі.  

6. Пошуку альтернативних джерел фінансування; участь у грантових 

конкурсах, проєктах. 

7. Виділення бюджетних коштів та залучення інших фінансових ресурсів 

для покращення матеріально-технічного стану закладу. 

8. Соціальний захист усіх учасників освітнього процесу та гарантувати 

заробітну плату для педагогічних працівників, передбачивши засоби 

фінансового стимулювання ефективної діяльності кожного (доплати 

за престиж, стаж роботи, надбавки за інтенсивність у роботі та премії, 

тощо) за рахунок спеціального фонду або доброчинних фондів 

розвитку, відповідно до чинного законодавства. 
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9. Напрацьовувати методику багатоканального фінансування діяльності 

закладу та механізмів співпраці з бізнесом, фізичними і юридичними 

особами до участі в розвитку і зміцненні матеріально-технічної бази 

закладу. 

10.  Сприяти організації різного роду платних освітніх послуг 

(факультативних курсів, гуртків, клубів, секцій тощо), а також курсів 

з поглибленого вивчення окремих предметів, підвищення кваліфікації 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. 

11. Сформувати фінансово-організаційну модель проведення платних 

концертів, лекцій, екскурсій, подорожей, відпочинку, виставок та 

інших культурно-масових заходів, а також реалізації виробів, 

створених педагогами та вихованцями  закладу. 

12. Ініціювати збільшення коштів місцевих громад на реалізацію заходів 

виховного характеру, підтримку обдарованої молоді, вирішення 

проблем соціально незахищених дітей, поліпшення умов матеріально-

технічного і науково-методичного забезпечення. 

13. Вдосконалити правові умови та механізми щодо залучення додаткових 

коштів на розвиток закладу за рахунок разової оренди приміщень, 

обладнання чи доброчинних надходжень меценатів. 

Кадрове, науково-методичне забезпечення:  

14. Вдосконалити систему підвищення кваліфікації та навчання новим 

професійним компетентностями молодих педагогів (керівників 

гуртків) позашкільної освіти через участь: в тренінгах, науково-

практичних семінарах конференціях.  

15. Залучити молодих педагогів до педагогічної діяльності в закладі, 

розширити співпрацю з закладами вищої педагогічної освіти. 

16. Проводити з закладами вищої педагогічної освіти конференцій, 

семінарів, школи цікавого досвіду, «круглих столів» з питань 

підготовки відповідних педагогічних працівників.  

17. Використовувати ресурси закладу для створення баз практики 

студентів вишів та об’єктів науково-методичних досліджень 

ефективних форм роботи з питань педагогіки та психології 

позашкільної освіти. 

18. Забезпечити координацію та проведення спільних з вчителями 

закладів загальної освіти методоб’єднань, майстер-класів, тренінгів, 

семінарів за напрямами діяльності закладу.  

19. Забезпечити проведення тематичних семінарів, конференцій, 

методичних об’єднань, з метою вдосконалення професійної 

майстерності методистів-позашкільників у підготовці майстер-класів, 

презентацій, виступів і т.д. 

Задоволення суспільно-громадського запиту на позашкільну освіту: 

20. Визначити форми безперервної освіти для бажаючих різного віку як 

відкритої державно-громадської системи на основі спів 

відповідальності між органами влади, громадою та батьками. 

21. Підвищити якість і забезпечити доступність здобуття позашкільної 

освіти у вільний час, організації дозвілля і всебічного розвитку дітей 
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та молоді. 

22. Розвивати напрям інклюзивного навчання - роботи з дітьми з 

особливими потребами. Проводити семінари-практикуми та 

розробити навчальні програми гуртків закладу для роботи з дітьми з 

особливими потребами  (залучити фахівців). 

23. Активізувати тристоронню співпрацю місцевої влади, закладів 

позашкільної освіти і громадськості у розвитку позашкільної освіти 

регіону. 

24. Розвивати співпрацю з правоохоронними органами та іншими 

службами, що займаються питаннями соціальної допомоги та 

соціальної реабілітації дітей, з метою оцінки реальної ситуації та 

виявлення загроз для дітей - вихованців закладу.  

25. Активізувати співпрацю з громадськими організаціями, 

волонтерськими об’єднаннями у питаннях виховання молоді та 

формування в них морально-духовних цінностей, патріотизму та 

людської гідності. 

26. Забезпечити координацію діяльності та організацію співпраці всіх 

ланок освіти: дошкільної, загальної, позашкільної, які дотичні до 

системи навчання та виховання, розвитку дитини та адаптації її в 

соціосередовищі. 

27. Налагодити багатосторонню співпрацю органів місцевої влади, 

закладів загальної, професійно-технічної, вищої освіти і громадськості 

у розвитку позашкільної освіти (публічні дискусії, зустрічі робочих 

груп, проекти спільного фінансування, тощо). 

28. Забезпечити відкритість та прозорість у вирішенні питань управління, 

фінансування, оцінювання діяльності закладу та якості наданих 

послуг. 

29. Постійно інформувати громаду, насамперед дітей та молодь про 

послуги, що надаються закладом, можливості та умови отримання 

таких послуг через: сайт (ЮТУБ-канал) ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району»; ЗМІ систематичне інформування 

населення про участь та досягнення дітей і молоді в конкурсах, 

олімпіадах та інших культурно-мистецьких заходах у позашкіллі. 

30. Регулярно проводити на рівні району, міста, області спеціалізовані та 

загальні презентаційні акції (конкурси, виставки, змагання тощо) за 

участі вихованців та їх батьків для популяризації послуг закладу. 

31. Разом з іншими закладами позашкільної освіти розробити пропозиції 

щодо створення спільно з запорізькими телерадіокомпаніями «Алекс»,  

МТМ спеціальної рубрики програм про діяльність ЗПО, нових 

навчально-пізнавальних телепрограм для дітей та молоді. 

32. Інформувати та залучати учнів закладів загальної освіти до заходів, які 

проводяться ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

 

Результат: 

- реалізація освітньої політики у галузі позашкільної освіти як важливої 

функції у процесі виховання та розвитку дітей та молоді; 
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- формування та розвиток системи позашкільної освіти ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» на основі світових та національних надбань, 

усталених традицій та сучасних підходів, завдань інтеграції України у 

європейський освітній простір; 

- формування в ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» комфортного 

простору, сприятливого для навчання впродовж життя, зростання 

професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення 

ефективності системи підготовки (перепідготовки) та професійного розвитку 

педагогічних і керівних кадрів, а також підняття престижу педагога 

позашкільної освіти в громаді, суспільстві; 

- досягнення економічної ефективності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району», залучення коштів з різних джерел, не заборонених чинним 

законодавством України; 

- фінансування освіти через запровадження принципів партисипативності 

(партнерства) та субсидіарності, запровадження автономії ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району»  з дотримання принципу відповідальності закладу 

за результати освітньої діяльності; 

- забезпечення відповідності інфраструктури ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» потребам і запитам населення з урахуванням ресурсних 

можливостей закладу; 

- створення та забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти, 

організації вільного часу; 

- підвищення ролі суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку 

позашкільної освіти ЦДЮТ, забезпечення її престижу; 

- всебічне інформування широкої громадськості щодо специфіки діяльності 

закладів позашкільної освіти, їх досягнень та ініціатив проведення заходів у 

вільний час, підняття престижу позашкільної освіти у свідомості громадян. 
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Стратегічний напрям ІІ. 

 Зміст та функції позашкільної освіти 

 

Мета: розвиток людини, її здібностей, формування компетентностей 

особистості дітей та молоді, їх допрофесійна підготовка через оновлений зміст 

позашкільної освіти відповідних профілів.  

Завдання: 

1) Модернізація змісту, форм і методів організації профільного освітнього 

процесу, проведення масових заходів для дітей і молоді у вільний час 

відповідно до їх вподобань та потреб громади. 

2) Запровадження нових підходів  щодо охоплення дітей молодшого віку 

позашкільною освітою через пропагування різних форм її надання.  

3) Запропонувати різні форми роботи для формування сукупності знань, умінь 

та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району» для визначення профілю наступного навчання та 

виду діяльності. 

4) Пошук ефективної моделі психолого-педагогічного супроводу всього 

освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. 

5) Використання нових методик надання дітям навичок, які стануть 

визначальними у майбутній професії.  

6) Формування потреби у безперервній освіті й необхідності самопізнання, 

самовиховання та самовдосконалення. 

Зміст діяльності: 

Програмно-організаційне  забезпечення освітнього процесу: 

1. Оптимізація мережі гуртків з урахуванням вимог сьогодення та запитів 

вихованців та батьків. 

2. Модернізація змісту освітньої діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району», спрямованого на формування компетентностей особистості (пізнавальної, 

практичної, творчої, соціальної), їх твердих та м’яких навичок (Soft та Hard Skills), 

необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації в професійної діяльності. 

3. Підвищення рівня якості освіти у дитячих колективах шляхом оновлення 

змісту їх діяльності, удосконалення програмного забезпечення, створення 

сучасного методичного забезпечення. 

4. Створення та введення в дію Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти. 

5. Оволодіння педагогами ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 

організаційними формами, методами і засобами освітньої діяльності, 

найбільш оптимальними у методиці позашкільної освіти на основі 

компетентнісного підходу. 

6. Оновлення змісту і методики позашкільної освіти на основі 

компетентнісного підходу за основними напрямами позашкільної освіти у ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району», структурованими за профілями навчання  

7. Впровадження STEM-освіти інших особистісно-зорієнтованих  

технологій навчання (проблемного, програмованого, проектного та інш.). 

8. Створення умов для отримання вихованцями досвіду успіху, досягнень в 

різних видах діяльності через організацію тематичних концертів, виставок, 
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турнірів, іспитів, творчих проектів тощо. 

9. Залучення молоді до набуття практичних умінь і навиків у різних 

напрямах науки, жанрах мистецтва, промислів і ремесел, відповідно до 

етнографічних особливостей рідного краю. 

10. Пошук здібних дітей, їх залучення до навчання в об’єднаннях, гуртках 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району», з метою розвитку і вдосконалення їх 

творчих та інтелектуальних здібностей. 

11. Проведення на базі ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»  навчально-

практичних таборів учнів загальної школи 6-10 класів як альтернатива 

(взаємозалік) шкільної виробничої практики у літній період. 

12. Проведення короткотривалих курсів, з метою здобуття молоддю знань 

допрофесійної підготовки (отримання робітничих кваліфікацій). 

13. Організувати діяльність платних факультативних курсів, курсів з 

поглибленого вивчення окремих предметів (бізнесу, маркетингу, іноземних мов 

тощо) для дітей та дорослих району, що виходять за межі навчальних планів та 

курсів підвищення кваліфікації для працівників закладів освіти з мистецьких, 

культурологічних питань. 

14. Розробка авторських освітніх позашкільної освіти як єдиного комплексу 

освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення учнями, 

вихованцями, слухачами визначених результатів навчання (набуття 

компетентностей). 

15. Удосконалення освітніх профільних  програм на основі сучасних підходів 

з різною тривалістю освітнього процесу - довготривалі, середньотривалі і 

короткотривалі. 

Навчально-методичне  забезпечення освітнього процесу: 

16. Підготовка науково-методичного матеріалу (методик, програм, 

методичних рекомендацій) з актуальних питань модернізації позашкільної освіти. 

17. Підвищення якості позашкільної освіти шляхом введення положення та 

інструментарію в конкретному дитячому колективі; постійний моніторинг якості 

освіти в дитячому колективі; 

18. Підвищення рівня викладацької діяльності педагогів закладу через: 

розвиток компетенцій педагога; використання інноваційних технологій в роботі; 

використання сучасних форм взаємодії з батьками; психолого-педагогічне 

зростання педагогів; подальшу участь у професійних конкурсах. 

19. Підтримка видавничої діяльності у сфері позашкільної освіти, у тому 

числі друк програм, посібників, підручників та іншої навчально-методичної 

літератури. 

20. Участь педагогічних працівників ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»  

у різних формах підвищення кваліфікації (науково-практичні семінари, вебінари, 

тренінги, «круглі столи», майстер-класи та інших) з актуальних питань 

модернізації позашкільної освіти та позаурочної виховної роботи. 

21. Налагодження професійних зв’язків як в межах України, так і 

міжнародних зв’язків у сфері культурного, навчально-практичного, наукового та 

економічного співробітництва з метою обміну досвідом.  

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу:   
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22. Оновлення дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, 

просвітницької та розвивальної діяльності. 

23. Психологічний супровід зміни підходу до навчання у дитячих колективах 

закладу, з метою забезпечення умов для всебічного (цілісного) розвитку вихованців 

у ЗПО, в тому числі: 

 забезпечення прав дитини; 

 робота по протидії булінгу; 

 створення умов досягнення  успіху вихованцями, педагогами ПНЗ 

«ЦДЮТ Шевченківського району»; 

 сприяння формуванню важливих ключових компетентностей для 

успішного особистісного розвитку та самореалізації вихованців. 

24. Психологічна підтримка впровадження педагогічних інновацій (зокрема 

навчання за допомогою дистанційних зв’язків), позитивного сприйняття змін в 

освіті, як можливості професійного та особистісного зростання. 

25. Збереження та зміцнення психологічного здоров’я учасників освітнього 

процесу, підвищення їх психологічної культури та компетентності. 

26. Випуск методичних посібників для керівників гуртків з актуальних 

питань психологічного супроводу освітнього процесу. 

 

Результат: 

- Відповідність змісту, форм і методів надання позашкільної освіти потребам  

громади та інтересам, нахилам й вподобанням дітей і молоді. 

- Забезпечення цілеспрямованого процесу і результату формування 

компетентностей особистості для подальшої самореалізації та/або 

професійної діяльності. 

- Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання за профілями та 

різнобічне наповнення змістом дитячого дозвілля.   

- Продовження професійного навчання за профілем позашкільної освіти: 

сформованість потреби у безперервній освіті й необхідності самопізнання, 

самовиховання та самовдосконалення. 
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Стратегічний напрям ІІІ. 

Організація змістовного дозвілля та  

виховання ціннісних орієнтирів особистості 

 

Мета: створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, 

освіченої та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення 

та активної життєвої позиції. 

Реалізація мети передбачає створення виховного простору закладу 

складовими компонентами якого є (за І.Д.Бехом): демократизація, гуманізація та 

індивідуалізація соціобуття вихованців; культивування творчих можливостей 

вихованців; міжкультурна взаємодія у розвитку вихованців; продуктивна 

життєдіяльність вихованців; формування особистісно конструктивних відносин;  

оптимізація виховних можливостей процесу навчання; взаємодія закладу з сім’єю 

та оточуючим довкіллям та гуманістична позиція педагога у виховному просторі 

закладу.  

Сучасний виховний процес має здійснюватися через використання сучасних 

технології: технологія виховання успішної особистості; персоніфіковане 

виховання; технологія інтегрованого виховання; проектна, ігрова технологія; 

технологія саморозвитку особистості; виховання на основі системного підходу; 

розвивальне виховання; колективні творчі справи. 

Завдання:  

1. Побудова виховного процесу на духовних традиціях українського народу 

і цінностях громадянського суспільства. Формування національної 

свідомості, любові до свого народу, людської гідності та громадянської 

позиції.  

2. Оновлення змісту виховної роботи, орієнтованого на формуванні 

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.  

3. Подальший розвиток складових виховного простору закладу: 

демократизація, гуманізація, індивідуалізація соціобуття вихованців, 

культивування їх творчих можливостей; формування особистісно-

конструктивних відносин в дитячому колективі; продуктивна 

життєдіяльності різних об’єднань дітей та молоді  у межах виховного 

простору ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

4. Формування основ високої художньо-естетичної культури особистості, 

внутрішньої потреби усвідомлення і актуалізації моральних ідей добра, 

істини, справедливості, честі, гідності, поваги, відповідальності тощо.  

5. Забезпечення фізичного розвитку молодого покоління, охорона і зміцнення 

його здоров’я. 

6. Реалізація педагогіки партнерства, подолання інертності мислення, перехід 

на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між всіма учасниками 

освітнього процесу. 

Зміст діяльності:  

1. Формування загальнолюдських цінностей, вирішення нестандартних 

задач, засвоєння навичок безпечної поведінки, розширення світогляду, дбайливого 

ставлення до навколишнього світу, усвідомлення відповідальності за власне 

здоров’я, побудови успішної життєвої кар’єри, мислення, вибору майбутніх 
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професій. 

2. Впровадження наскрізних змістовних ліній в системі виховання закладу 

як засобу формування інтегрованих ключових компентностей особистості.  

3. Оптимізація виховних можливостей процесу навчання через зміст, 

форми і методи гуманітарного, соціально-реабілітаційного, художньо-естетичного, 

науково-технічного профілів. 

4. Подальша розбудова єдиного виховного простору для самотворчості, 

самореалізації, самоактуалізації особистості, розвитку її духовності, 

індивідуальних здібностей і талантів, соціальної, професійної, комунікативної та 

інших компетентностей.   

5. Вивчення потреб, уподобань дітей та молоді щодо створення умов для їх 

формування та задоволення через змістовну організацію дозвілля.  

6. Продовження пошуку та впровадження інноваційних педагогічних 

технологій, форм та методів культурно-освітньої діяльності, які спрямовані на 

підвищення якості виховного процесу.  

7. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури й історії рідного краю; формування високої мовленнєвої 

культури. 

8. Формування екологічної культури і гармонії відносин людини з 

природою. 

9. Залучення сім’ї в єдиний освітній простір, активізація взаємодії батьків, 

взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень спрямованих на спільний пошук 

вирішення проблем, спільні суспільно-корисні справи, змістовні заходи тощо. 

10. Використання ігрових технологій як ефективного методу виховання та 

розвитку дитини. 

11. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам і колективам в 

організації проведення виховних заходів. 

12. Подальша підтримка та надання стимулу в творчому розвитку 

талановитим вихованцям. 

13. Налагодження дієвого соціального партнерства між державними 

установами, освітніми закладами, громадськими організаціями щодо 

конструктивної взаємодії. 

14. Залучення вихованців до масових заходів різних організаційних рівнів, 

які передбачені річним планом роботи закладу. 

15. Презентація кращих традицій виховної роботи ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району»  на різних рівнях. 

16. Забезпечення інформаційної прозорості, доступу до повної і об’єктивної 

інформації про зміст та якість виховної роботи. 

17. Створення ресурсного Центру розвитку ігрової діяльності «На Чарівній» 

як ігрового простору для народження нових ідей та інновацій, розвитку людського 

потенціалу, соціалізації, визначенню власної життєвої траєкторії.  

18. Продовження роботи у створенні «живого» ігрового простору закладу як 

освітнього середовища, який надихає, спонукає та мотивує. 

19. Візуалізація інформації в Інтернет-мережі, спейс-інформі «Важливе 

повідомлення», банерах та інших наочних засобах.  
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20. Поліпшення матеріально-технічної та ресурсної бази організаційно-

масового відділу для проведення високоякісних виховних заходів. 

21. Реалізації проєктів: 

«Адреса дитинства - Гра» - Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових 

програм орієнтований на формування та розвиток ігрової культури як 

життєдайного середовища для становлення та повноцінного особистісного 

росту дітей. 

-  «Гра без кордонів» – ігровий проєкт, метою якого є засвоєння соціально 

значущих знань, формування ціннісного ставлення й відносин у різних 

сферах життєдіяльності та досвіду здійснення соціально значущих справ 

вихованців засобами ігрових моделей виховання у відповідності до вікових 

особливостей дітей та молоді. 

- «Зірка року» – конкурс грантової підтримки творчих, обдарованих, 

талановитих та ініціативних вихованців ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району», метою якого є пошук та відбір обдарованих вихованців та створення 

умов для розвитку їх творчого потенціалу. 

- «Зерна успіху» – проект, орієнтований на формування ключових 

компетентностей для успішного особистісного розвитку та самореалізації 

вихованців.  

- «Безпечне завантаження» - проект, спрямований на об’єднання зусиль 

батьків та педагогів щодо формування у дітей стійкої мотивації до 

дотримання безпечних форм поведінки в мережі Інтернет.  

Результат: 

- позитивна динаміка щодо процесів демократизації, гуманізації та 

індивідуалізації  соціобуття вихованців ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району»; 

- позитивна динаміка сформованості національних та загальнолюдських 

цінностей, громадянських якостей, свідомого розуміння приналежності до 

українського народу; 

- підвищення рівня ініціативи та активності вихованців, їх батьків щодо  

змістовного проведення вільного часу; 

- набуття вихованцями патріотичної свідомості, україномовної обізнаності, 

національної гідності та обізнаності в духовних цінностях українського 

народу. 

- набуття ціннісно-смислової компетентності у дітей та молоді в процесі 

оптимізації виховних можливостей профільного навчання;   

- утвердження норм загальнолюдської моралі, художньо-естетичної культури 

в повсякденному житті та спілкуванні вихованців ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району»;  

- дієвість системи протидії шкідливим звичкам та узалежненням вихованців; 

- дієвість системи організації дозвілля як основної бази відпочинку, розваг, 

самодіяльної творчості і безперервної освіти вихованців. 
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Стратегічний напрям ІV. 

Внутрішнє оцінювання якості позашкільної освіти та моніторинг 

ефективності діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»   

 

Мета: Нарощення потенціалу освітньої системи закладу на основі одержання 

інформації щодо ефективності діяльності закладу, оцінювання якості наданих 

освітніх послуг у відповідності до запитів зовнішнього середовища (громади, 

батьків, дітей, молоді).  

 

Завдання: 

1. Створення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

закладу. 

2. Розробка програми моніторингу ефективності діяльності дитячих колективів 

та закладу з урахуванням рекомендацій щодо організації та функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти. 

3. Розробка нових діагностичних методик, інструментарію проведення 

моніторингових досліджень дитячих колективів та закладу. 

4. Проведення моніторингових досліджень за цільовими та процесуальними 

показниками серед основних суб’єктів освітнього процесу (вихованці, 

батьки, педагоги), громади, населення району. 

5. Забезпечення адекватної щорічної самооцінки своєї діяльності педагогами 

закладу. 

6. Запровадження електронної системи накопичення, обробки отриманих даних 

моніторингових досліджень дитячих колективів та закладу. 

7. Систематичний щорічний аналіз даних оцінки якості освітніх послуг, 

переведення накопиченої інформації в управлінські рішення щодо 

вдосконалення системи діяльності закладу. 

8. Оприлюднення результативності діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» на різних рівнях з метою підвищення конкурентоспроможності 

закладу, популяризації послуг позашкільної освіти. 

 

Зміст діяльності:  

1. Розробка Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

у закладі. 

2. Визначити напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти: 

 освітнє середовище закладу позашкільної освіти; 

 система оцінювання здобувачів освіти; 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників та/або тренерів-

викладачів; 

 управлінська діяльність. 

3. Розроблення інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських 

процесів у закладі. 

4. Визначення програми введення в дію постійного моніторингу об’єктивної 

оцінки діяльності дитячого колективу та закладу. 
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5. Подальше створення сприятливих творчо-стимулюючих умов співпраці всіх 

учасників освітнього процесу закладу. 

6. Забезпечити постійну взаємодію з центрами оцінки якості освіти, 

маркетингу та менеджменту для забезпечення можливості вивчення попиту на 

внутрішньому та світовому ринках фахівцями; інтеграції в європейський і світовий 

культурний процес, розширення культурного обміну, участі у міжнародних 

навчальних програмах та реалізації різного роду програм. 

7. Налагоджувати міжнародні зв’язки з організаціями та установами, робота 

яких спрямована на навчання, виховання і допрофесійний розвиток обдарованих 

дітей та молоді, сприяти обміну окремими виконавцями та творчими колективами 

із закордону в межах організації спільних мистецьких проектів. 

8. Здійснення організаційних і фінансових заходів щодо комп’ютеризації 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» для проведення комплексних 

багатовекторних досліджень, в тому числі в on-line режимі.  

9. Налагодити системний обмін інформацією про можливості та діяльність 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» і закладами культури у ділянці 

забезпечення існуючого попиту дітей, молоді та інших категорій населення на 

послуги, пов’язані з розвитком здібностей, змістовним дозвіллям.  

10. Продовжити грантову підтримку «Зірка року» та ввести іменні стипендії 

(винагороди) для заохочення талановитих, особливо обдарованих вихованців-

переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, виставок. 

благодійного фонду сприяння і підтримки розвитку обдарованої молоді. 

11. Проводити публічні концерти-звіти ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» за участю окремих виконавців та творчих колективів; локальні огляди,  

ярмарки діяльності.  

12. Налагодити всебічну співпрацю з громадським організаціям, творчим 

спілкам, програми яких спрямовані на організацію роботи з дітьми та молоддю.  

13. Укласти угоди про співпрацю ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» з 

закладами освіти, культури, суб’єктами підприємницької діяльності, з метою 

повноцінного виконання завдань  стратегії розвитку закладу. 

14. Ініціювати заходи щодо впровадження в практику освітнього процесу для 

педагогів, батьків і молоді програму юридичних основ правових знань, відповідно 

до вимог сьогодення і нового законодавства України. 

15. Гарантувати якість позашкільної освіти завдяки регулярному 

моніторингу роботи ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» та проведенню 

відкритого і публічного самооцінювання якості наданих послуг. 

16. Забезпечити професійність надання послуг у системі позашкільної освіти 

через сприяння проведенню сертифікації педагогічних працівників та атестації 

працівників комунальних закладів позашкільної освіти, з урахуванням 

вдосконалених атестаційних процедур та уточнених критеріїв оцінки рівня 

кваліфікації. 

17. Сприяти розвитку громадського нагляду за діяльністю ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району». 

 

Результат: 

- створення ефективної моделі вивчення і аналізу умов організації та 
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функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;  

- трансформація змісту позашкільної освіти відповідно до потреб 

підростаючого покоління, громадян і викликів сучасного суспільства; 

- вдосконалення і постійне оновлення змісту позашкільної освіти, 

перетворення системи освіти на рушій впровадження інновацій  в контексті 

соціальних, культурних, політичних та економічних змін; 

- модернізація технологій, форм та методів позашкільної освіти відповідно до 

сучасних умов; 

- нарощення організаційного, ресурсного та змістового потенціалу 

повсякденної діяльності ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» та успішне 

прогнозування перспектив його розвитку; 

- створення належних умов і можливостей для доступності здобуття 

позашкільної освіти різним верствам та категоріям населення, навчання їх 

впродовж життя; 

- покращення пропозицій та підвищення активності суспільного замовлення 

на послуги позашкільної освіти ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». 

 

Заключні положення: 

Дорожня карта конкретних дій з реалізації стратегічної програми розвитку 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» (шляхи реалізації стратегії) передбачає 

забезпечення відповідності змісту позашкільної освіти потребам і викликам 

сучасного суспільства (громади) та особистості, а саме: 

- створити умови для постійного оновлення змісту освіти; 

- модернізувати та перетворити позашкільну освіту у конкуренто спроможну, 

гнучку та багаторівневу рушійну систему розвитку інноваційного 

середовища навчання та виховання; 

- визначити стратегічну ціль освітнього процесу – розвиток особистості 

дитини, де визначальними чинниками є впевненість, успішність, реалізація її 

потенціалу та місії в житті; 

- сформувати ключові компетентності, що забезпечуватимуть громадянську 

активність, ініціативність, культурну обізнаність, підприємливість, 

творчість, логічне мислення, комунікабельність, вміння ставити цілі і 

ухвалювати рішення, самомотивацію, управління власним життям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

Додаток 1.1 

Кількість груп та  гуртківців ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» 
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Навчальний 

рік 

Кількість груп Кількість гуртківців 

п
о

ч
а

т
к
о

ви

й
 

о
сн

о
вн

и
й

 

ви
щ

и
й

 

в
с
ь
о

го
 

п
о

ч
а

т
к
о

ви

й
 

о
сн

о
вн

и
й

 

ви
щ

и
й

 

в
с
ь
о

го
 

2012-13 69 39 24 132 805 564 507 1876 

2013-14 60 42 27 129 704 630 532 1866 

2014-15 56 45 29 130 673 648 568 1889 

2015-16 61 41 30 132 878 538 507 1923 

2016-17 62 35 37 134 897 488 554 1939 

2017-18 58 39 33 130 897 619 437 1953 

2018-19 61 35 34 130 1050 498 424 1972 

  

Додаток 1.2 

Категорій дітей, які потребують особливої  педагогічної уваги 

 

Категорії дітей 

Навчальний рік  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Діти-сироти 5 4 2 24 1 1 

Діти, що позбавлені 

батьківського піклування 

2 2 1 10 0 1 

Діти з особливими 

потребами (інвалідністю) 

5 6 3 4 3 6 

Діти з багатодітних сімей 41 39 44 45 46 45 

Діти з малозабезпечених 

сімей 

8 18 14 12 10 11 

Діти з сімей 

чорнобильців 

4 2 2 0 1 3 

Діти з сімей вимушених 

мігрантів 

7 2 5 10 5 5 

Діти учасників АТО 4 4 11 8 10 4 

Загальна кількість  76 77 84 83 85 76 

 

- Додаток 1.3  

Відзнаки та нагороди гуртківців ЦДЮТ Шевченківського району 

 

Навчальни

й рік 

Грамоти 

та 

дипломи 

МОНУ 

Міжнаро

дні 

Всеукраї

н-ські 
Обласні Міські 

П
р
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ія
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и
»
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2012-13 21 5 66 62 26 22 137 5 20 43 1 

2013-14 17 1 76 51 40 36 136 21 33 10 - 

2014-15 12 4 83 51 95 69 142 12 50 26 - 

2015-16 8 5 55 38 136 70 97 35 55 31 1 

2016-17 22 6 87 32 70 36 116 12 60 17 - 

2017-18 14 4 101 57 123 42 94 30 33 16 1 

2018-19 13 4 104 59 102 57 80 18 56 12 1 

Заг. кіл-

сть  
107 29 572 350 592 332 802 133 307 155 4 

 

 

Додаток 1.4  

Дитячі колективи закладу, яким присвоєно почесне звання 

«Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив» 

№ Назва колективу Керівник Дата 

присвоєння / 

підтвердження 

1.  «Народний художній колектив» 

хореографічний ансамбль «Перлина» 

Катюшина Н.В. лютий 2005, 

2010, 2015, 

2020 

2.  «Народний художній колектив» 

ансамбль народного танцю 

«Вихиляс» 

Пелішок Г.В. березень 2010, 

2015, 2020 

3.  «Народний художній колектив» 

хоровий колектив української пісні 

«Терниця» 

Кірєй О.А. липень 2012, 

2017 

4.  «Народний художній колектив» 

циркова студія «Едельвейс» 

Бабенко О.В. квітень 2016 

5.  «Народний художній колектив» 

студія образотворчого мистецтва 

«Дивосвіт» 

Стринадкіна 

С.О. 

липень 2017 

6.  «Зразковий художній колектив» 

студія декоративних квітів 

«Троянда» 

Солдатова І.М. грудень 2005, 

2010, 2016 

7.  «Зразковий художній колектив» 

студія художнього в’язання 

«Візерунок» 

Пилипенко 

О.Ф. 

липень 2012, 

2017 

8.  «Зразковий художній колектив» 

студія рукоділля «Fancy» 

Суханова О.А. липень 2017 

9.  «Зразковий художній колектив» 

студія естрадного вокалу «Акцент» 

Гончарова Т.О. вересень 2018 

 

Додаток 1.5  
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Додаток 1.6  
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Додаток 1.7  

Кількість випускників закладу, які продовжили 

навчання за напрямами позашкільної освіти 

Назва колективу 201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

«Народний художній колектив» 

ансамбль народного танцю «Вихиляс» 
2  2 4  2 5 

«Народний художній колектив» 

хореографічний ансамбль «Перлина» 
6 1 1 6 4 5 

«Народний художній колектив» 

хоровий колектив української пісні 

«Терниця»  

2  3  1  

«Народний художній колектив» 

циркова студія «Едельвейс» 
1  1 1 2 2 

«Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 
1 2  3 1 3 

«Зразковий художній колектив» студія 

рукоділля «Fancy» 
  2    

«Зразковий художній колектив» студія 

естрадного вокалу «Акцент» 
    1 1 

Театральна студія «Гра» 1    4  

Гурток музичної студії за 

спеціальністю «Домра» 
1      

Авіамодельний гурток 1      

Гурток лідерів дитячого 

самоврядування. 
  1  1  

Студія декоративного мистецтва «Iris»    1   

Гурток музичної студії за 

спеціальністю «Гітара» оркестр 

народних інструментів 

   1   

Гурток журналістики «Проба пера»     1  
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Гурток комп’ютерного дизайну 

«Градієнт» 
    1  

Театр моди «Секрет»      1 3 

Всього: 15 5 12 12 14 16 

 

Додаток 1.8 

Участь вихованців у конкурсах, фестивалях, змаганнях, оздоровчих поїздках, 

екофорумах, виставках   

(кількість заходів/ кількість учасників) 

Навч

. рік 

Міжнар

. 

Всеукр

. 
Обл. 

Міськ

і 

Район

. 

ЦДЮ

Т 

Всього 

Заході

в 

Учасн

. 

2012-

2013 

15/321 32/472 11/702 12/235 1/6 2/118 73 1854 

2013-

2014 

25/520 23/216 15/833 12/264 10/117 6/452 91 2402 

2014-

2015 

26/612 31/1502 15/521 14/133 1/56 4/153 71 1580 

2015-

2016 

25/628 33/726 17/589 14/203 7/96 3/1542 99 3790 

2016-

2017 

31/656 38/695 11/551 15/518 6/30 5/3274 106 5724 

2017-

2018 

31/930 31/1301 15/114

5 

13/218 9/79 2/72 101 3745 

2018-

2019 

24/777 37/632 10/165 18/270 1/24 3/197 85 1957 

 

 

Додаток 1.9 

Участь вихованців закладу у концертній діяльності, ігрових програмах, 

театралізованих виставах, святах, лекціях, мітингах, КВК  

(кількість заходів/ кількість учасників) 

 

Навч. рік Обласні Міські Районні ЦДЮТ 
Всього 

Заходів  Учасн. 

2012-2013  4/99 9/841 55/1992 42/3108 114 6040 

2013-2014  3/67 2/192 35/3280 53/2903 93 6442 

2014-2015  2/19 8/271 43/1890 40/5014 93 7194 

2015-2016  6/104 5/90 43/2156 37/4750 91 7100 

2016-2017  7/137 5/80 28/1207 66/7160 106 8584 

2017-2018  1/72 5/816 30/1027 50/4731 86 6646 

2018-2019  3/97 4/52 38/1624 41/2780 86 4553 

Додаток 1.10 

Результативність участі вихованців 

ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»  
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у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі ігрових програм 

«Адреса дитинства – Гра» 

 

Термін 

проведення 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 

Результативність  

Конкурс ігрових 

програм 

Конкурс 

ігротехніків 

Вересень 2012 17 83 вихованця 

та 23 педагога 

Лауреат Звання 

лауреата 

Листопад 

2013 

16 88 вихованців 

та 18 педагогів 

Лауреат Гран-прі 

Листопад 

2014 

11 67 ігрових 

програм 

Дипломант  

Жовтень 2015 10 61 вихованець 

та 13 педагогів 

Гран-прі Лауреат у 

старшій 

віковій 

категорії 

Жовтень 2016 15 82 вихованця та 

20 педагогів 

 Лауреат 

Листопад 

2017 

16 103 вихованця 

та 21 педагог 

Лауреат  

Листопад 

2018 

12 64 вихованця та 

20 педагогів 

Лауреат І 

ступеня 

Лауреат І 

ступеня 
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Рис.1.1. Опитування вихованців дитячих колективів ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського району». 
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