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II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Основні завдання навчально-виховної роботи ЦДЮТ
на 2016 /2017 навчальний рік
1. Організаційна робота щодо залучення дітей і підлітків у гуртки ЦДЮТ.
2. Формування творчої особистості, наукового світогляду і культури гуртківця,
самовизначення, самостверджування вихованців у пошуках цікавої справи.
3. Створення оптимальних умов для здобуття дітьми та учнівською молоддю знань,
умінь, навичок за інтересами та уподобаннями, інтелектуального розвитку.
4. Сприяння розвитку, стимулюванню та реалізації духовного і творчого потенціалу,
професійному самовизначенню.
5. Диференційоване здійснення навчально-виховного процесу відповідно до
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей гуртківців.
6. Пошуки у кожному гуртку нового змісту, форм і методів роботи, впровадження
індивідуальних та групових занять у роботу керівників гуртків ЦДЮТ.
7. Підвищення рівня підготовки гуртківців до Всеукраїнських, обласних, міських
конкурсів, змагань, виставок, тощо.
8. Створення умов для роботи з обдарованими дітьми, дітьми з обмеженими
фізичними можливостями, індивідуальної форми роботи.
9. Створення умов для допрофесійної підготовки і професійного визначення
гуртківців.
10. Формування в гуртківців свідомого і відповідального ставлення до власного
здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки.
№
з/п

Зміст діяльності

1.

Формування розкладу занять.

2.

Формування груп
гуртківців
початкового
та
доукомплектування
груп
основного,
вищого
рівнів
навчання.
Планування
роботи
гуртків.
Оформлення журналів. Складання
робочих
програм,
планів
навчально-виховної роботи.
Перевірка
стану готовності
матеріально-технічної
бази
ЦДЮТ до нового навчального
року.
Адміністративні наради
з
завідуючими
відділів
філій
ЦДЮТ

3.

4.

5.

Термін
виконання

Відповідальний

До
15.09.2016

Дементьєва Н.В.

До
15.09.2016

Керівники
гуртків

До
15.09.2016

Дементьєва Н.В.
Керівники
гуртків

До
19.08.2016

Бойко В.О.

Перший
вівторок
місяця

Бойко В.О.

Відмітка
про
виконання

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Скласти угоди з керівниками
навчальних закладів на базі яких
працюють гуртки
Уточнення розподілу кадрів
Проведення
обліку
дітей
схильних до правопорушень,
малозабезпечених, з багатодітних
сімей, сиріт, переселенців.
Скласти робочий навчальний
план вдіповідно до рекомендацій
МОН України
Складання
тарифікації
педагогічних кадрів
Адміністративні наради
Проведення
оперативних
та
методичних нарад з керівниками
гуртків
щодо
навчальновиховного процесу.
Оформлення
атестаційного
куточка
Перевірка виконання навчальних
програм
та
результативності
роботи керівників гуртків.
Здійснення
контролю
за
веденням гурткової документації.
Складання графіка контролю
закладу на 2016-2017 навчальний
рік.
Продовжити роботу по реалізації
районних проектів:
 «Зірка пам’яті»;
 «Історія рідного краю»;
 « Школа та село наш дім .ми
господарі у нім»
 «Зелена
та
чиста
Кіровоградщина»
 « Допоможи воїну АТО»
Організація взаємовідвідування
занять педагогами
Робота за планом контролю та
керівництва Центру дитячої та

До
30.09.2016

Бойко В.О.

До
23.09.2016
До
16.09.2016

Бойко В.О.

До
05.09.2016

Бойко В.О.

До
02.09.2016
Кожного
понеділка
Кожного
понеділка
1 раз у
місяць
До
01.10.2016
Згідно
графіка
контролю
Згідно
графіка
контролю
До
15.09.2016

Бойко В.О.

Корж Н.В.

Бойко В.О.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.

Упродовж
навчального
року

Адміністрація
закладу

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального

Дементьєва Н.В.

Адміністрація
закладу

юнацької творчості.
20.

Продовжити
створення банку
даних педагогічних знахідок

21.

Випустити
черговий
випуск
«Інформаційного вісника ЦДЮТ»
для
керівників
гуртків
та
педагогів-організаторів
Проводити регулярно тематичні
бесіди, спілкування в гуртках,
присвячені
патріотичному
і
національному
вихованню,
знаменним датам, бесіди з
правових питань, питань моралі
та культури.
Організація роботи на осінніх
канікулах.
Вивчати
рівень
педагогічної
майстерності через захист моделі
гурткового заняття
Підготовка аналітичних довідок
про відвідування вихованцями
гуртків.
Індивідуальні
бесіди
з
вихованцями, керівниками гуртків
про навчання та проведення
виховних заходів.
Продовжити
практику
систематичного
аналізу
та
самоаналізу відвіданих заходів
Планування проведення зимових
канікул, підготовка наказів про
організацію роботи ЦДЮТ під час
канікул
Індивідуальне
консультування
педагогічних працівників

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Поповнення картотеки статей
фахових періодичних видань на
педагогічні теми.
Співпрацювання з ОІППО

року
Упродовж
навчального
року
Січень
2017 року

Дементьєва Н.В.

Упродовж
навчального
року

Дементьєва Н.В.

До
26.10.2016
II півряччя
навчального
року
Згідно
графіка
контролю
Упродовж
навчального
року

Вотусь І.М.

Упродовж
навчального
року
До
26.12.2016

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Вотусь І.М.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Вотусь І.М.

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.
Корж Н.В.

Дементьєва Н.В.

Бойко В.О.

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

32.

Корегування
плану
закладу на II півріччя.

роботи

До
09.01.2017

Дементьєва Н.В.

33.

Розташування
педагогічних
кадрів та корегування розкладу
занять
Аналіз-оцінка
творчого
використання ідей педагогічного
досвіду в закладі
Здача річного статистичного
звіту ЦДЮТ
Вивчення актуальних психологопедагогічних питань

До
09.01.2017

Бойко В.О.

Травень
2017

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

До
02.02.2017
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Бойко В.О.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

Співпрацювання з усіх питань
організації навчально-виховного
процесу
з психологічною
службою закладу
Підготовка матеріалів
для Упродовж
оперативних , адміністративних навчального
нарад з колективом та завідуючих
року
організаційно-масовим віддділом
Робота
творчої
групи
по Упродовж
систематизації
матеріалів
за навчального
підсумками
роботи
над
року
проблемою закладу
Підготовка
методичних
До
матеріалів за підсумками роботи 18.05.2016
над
науково-методичною
проблемою закладу
Проведення виставок –оглядів « З
Грудень
досвіду
роботи
кекрівників 2016 травень
гуртків»
2017
Підготовлення анкет для батьків з
До
метою виявлення інтересів їх 18.05.2017
дітей.
Складання списків вихованців, які
До
отримуватимуть свідоцтва.
20.04.2017
Продовжити підбір бази даних
Упродовж
інформації і нормативно-правових навчального
документів , матеріалів МОН
року
України з питань позашкільної
освіти , розпочати створювати
базу даних на електроних носіях
Аналіз ходу підготовки закладу
Травень-

Адміністрація
закладу
Адміністрація
закладу

Адміністрація
закладу

Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.

Корж Н.В.

Адміністрація
закладу

Бойко В.О.

до нового навчального року.
46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

Організація
роботи
консультаційного пункту для
батьків майбутніх вихованців
позашкільного закладу.
Підтримувати творчі звязки з
адміністрацією
навчальних
закладів учні яких є вихованцями
ЦДЮТ
Організація літнього відпочинку
вихованців.
Складання
попередньої
комплектації кадрів закладу на
2017-2018 навчальний рік.
Формування зведеного розкладу і
плану
роботи
педагогічного
колективу влітку
Здійснювати
інформаційне
висвітлення роботи ЦДЮТ у ЗМІ,
простійно
оновлювати
сайт
закладу
Провести
моніторинг
дослідження
результативності
роботи гуртків за навчальний рік
Ознайомити
працівників
та
вихованців ЦДЮТ з Правилами
внутрішнього
трудового
розпорядку
та
првилами
поведінки
Забезпечити
збереження
контингенту в гуртках протягом
навчального
року,
своєчасне
надання гуртківцям
глибоких,
якісних знань
Регулярно надавати методичноінформаційно
допомогу
педагогам навчальних закладів ,
педагогам-організаторам,
керівникам гуртків
Проводити
ознайомлення
з
інноваційними формами
і
методами активізації пізнавальної
діяльності на заняттях гуртків.
Проводити
перевірку
стану

червень
2017
Упродовж
травня

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Упродовж
навчального
року

Адміністрація
закладу

До 2226.05.2017
До
10.05.2017

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.

До
31.05.2017

Дементьєва Н.В.

Упродовж
навчального
року

Адміністрація
закладу

Травень
2017

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В

До
09.09.2016

Бойко В.О.

Упродовж
року

Керівники
гуртків

Упродовж
навчального
року

Адміністрація
закладу

Упродовж
навчального
року

Адміністрація
закладу

Упродовж

Адміністрація

58.

59.

наповненості
та
збереження
навчальних груп, гуртків
Вести
постійний
внутрішній
контроль за станов навчальновиховного процесу з наступним
аналізом
Координувати форми та методи
роботи
та
самоосвіти,
спрямованої
на
підвищення
педагогічної майстерності та
вдосконалення
фахової
підготовки

навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

закладу
Адміністрація
закладу

Адміністрація
закладу

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основні завдання методичної роботи
ЦДЮТ на 2016/2017 навчальний рік:
Забезпечення реалізації державної освітньої політики та розвитку освіти в районі
відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті,
законодавчих актів, державних програм та нормативних актів.
2. Надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогічним працівникам
закладу в організації гурткової діяльності школярів, підвищення мотивації
працівників по досягненню більш високих результатів у роботі.
3. Підготовка і розповсюдження методичних матеріалів на допомогу керівникам гуртків
і педагогам-організаторам.
4. Вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм навчальновиховної роботи.
5. Забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації,
проблемно-діалогічного підходу, мотивації та розвитку їх творчого потенціалу.
6. Координація методичної, організаційної та практичної діяльності ЦДЮТ з різних
напрямків роботи.
7. Удосконалення діючих навчальних програм, впровадження навчальних програм
нового покоління, розробка адаптованих та авторських програм, підготовка
методичних рекомендацій за напрямками роботи, посібників, довідників тощо
8. Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення
варіативності процесу навчання та виховання через впровадження нових форм та
методів діяльності,
9. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, участь у
проведенні різноманітних практичних заходів (конференцій, турнірів, конкурсів
тощо).
10. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти,
педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного
педагогічного досвіду і пропозиції щодо його запровадження у практику.
1.

11. Запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів щодо
адаптації їх до ефективної професійної діяльності в умовах соціально-економічних
змін в освітньому просторі України
12. Забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної
майстерності педагогів Центру шляхом залучення їх до різних форм методичної
роботи.
13. Сприяти підвищенню
професійного рівня
педагогічних працівників через
перепідготовку кадрів при Кіровоградському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти.
14. Надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогічним колективам
навчальних закладів району в організації позакласної та позашкільної діяльності.
15. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи педагогів ЦДЮТ
і пропозиції щодо його запровадження у практику.
16. Забезпечення дієвого контролю за станом ведення гурткової роботи.

Реалізація завдань методичної роботи
№
з/п

Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

1

Проведення підготовки до нового
2016-2017
навчального
року:
опрацювання періодики, інструктивнометодичних матеріалів.

Серпень

Дементьєва Н.В.

2

Постійно поповнювати банк даних
методичної, навчальної і нормативноправової документації в електронному
вигляді.

Постійно

Дементьєва Н.В.

3

Поповнювати
зібрання
методичної літератури.

Протягом
року

Дементьєва Н.В.

4

Здійснити експертизу програмного
забезпечення роботи гуртків ЦДЮТ

До
01.09.16

Дементьєва Н.В.

5

Розробити (адаптувати) програми
роботи гуртків ЦДЮТ відповідно до
вимог Типового навчального плану
МОН України. Здати на погодження
програми
гурткової
роботи
до
районного методичного кабінету
Скласти циклограму роботи ЦДЮТ на
2016-2017навчальний рік

До
05.09.16

Дементьєва Н.В.

Серпень

Адміністрація

Вересень

Дементьєва Н.В.

6
7

науково-

Консультування педагогів з питань
організації
навчально-виховного
процесу: програмування, вимоги до
ведення журналів гурткової роботи,
написання конспекту занять, методика
проведення
гурткових
занять,

Відмітка
про
виконання

8

9

10
11
12

13

15
16

16

17
18
19
20
21

22

23

нестандартні форми гурткових занять.
Розроблення графіку індивідуальних і
колективних
форм
навчальнометодичної роботи
Скласти і затвердити розклад
занять.

До 15
вересня

Дементьєва Н.В.

До 15
вересня
До 5
січня
До 15
вересня
Протяго
м року

Дементьєва Н.В.

Вересен
ь,
жовтень

Корж Н.В.

Вести систематичну роботу по
збереженню
учнівського
контингенту
Оновити
інформаційно-методичний
куточок.

Протяго
м року

Адміністрація

Вересен
ь

Дементьєва Н.В.

Продовжити роботу педагогічного
колективу ЦДЮТ з підвищення
педагогічної
майстерності
при
КОІППО.
Скласти
графік
відвідання
керівниками гуртків обласних курсів
підвищення кваліфікації та постійно
діючих семінарів на 2017 рік
Складання плану роботи методичних
структур закладу.

Згідно
графіка

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Вересен
ь

Дементьєва Н.В.

Перевірити
і
погодити
плани
навчально-виховної роботи
Організувати
взаємовідвідування
занять керівниками гуртків
Створити базу даних гуртківців.

До
05.09.16

Видання наказу про організацію До 15.09.16
методичної роботи в закладі.
Формування списків педагогів на Вересень
чергову атестацію
Видання
наказу про
атестацію До 20.09.16
педагогів.
Відвідування гурткових занять з
Згідно
метою аналізу та надання методичної
розкладу
допомоги.
Запровадити практику розробки та Протягом
затвердження авторських програм
року
роботи гуртків.
Надання індивідуальних методичних Протягом
консультацій щодо організації дієвої
року
самоосвітньої роботи педагогів із
визначеної теми

Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Вести роботу над узагальненням
останнього
етапу
роботи
над
проблемною темою ЦДЮТ
Розробити методичні рекомендації
узагальненого
характеру
за
підсумками роботи над науковометодичною проблемою
Підготувати узагальнені матеріали за
підсумками роботи над науковометодичною проблемою на виставку
ППД та організувати її проведення
Скласти графік проведення відкритих
занять
та
виховних
заходів
керівниками гуртків.
Продовжити розробку методичних
матеріалів на допомогу педагогам
позашкільної освіти
Забезпечити
систематичне
ознайомлення педпрацівників ЦДЮТ з
листами, змінами й доповненнями до
діючих документів, методичними
рекомендаціями з питань позашкільної
роботи отриманих з МОНУ, обласного
та районного управлінь освіти,
вивчення та виконання їх вимог.
Продовжити
роботу
психологопедагогічного семінару для педагогів
«Особистісне
та
професійне
самовдосконалення
педагогів»,
розробити план роботи на рік.
Надання
методичної
допомоги
педагогічним працівникам навчальних
закладів району щодо організаційнометодичних матеріалів, підсумкових,
розпорядчих документів (положення,
накази тощо)
Організувати і проводити навчання
педагогів-організаторів
загальноосвітніх закладів.

Протягом
року

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Жовтень

Дементьєва Н.В.

квітень

Дементьєва Н.В.

Вересень

Дементьєва Н.В.

Протягом
року

Дементьєва Н.В.

Протягом
року

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

до 10.09.16

Корж Н.В.

Протягом
року

Дементьєва Н.В.

За планом

Дементьєва Н.В.

Організувати
роботу
Школи За окремим
планом
професійної майстерності з проблеми
„Розвиток педагогічної майстерності
педагога
з
метою
формування
самоосвітніх умінь і ключових
компетентностей гуртківця ‖
Організувати
роботу
Клубу За окремим
професійного спілкування з проблеми
планом
«Компетентнісно орієнтований підхід
у формуванні творчої особистості»
Організувати роботу консультпункту За окремим

Дементьєва Н.В.

Мисік О.М.
Ситник Н.М.
Дементьєва Н.В.

36

37
38

39

40
41

42

43
44

45

46
47

48
49

для молодого керівника гуртка
Організувати стажування молодого
керівника гуртка та затвердити план
стажування молодого спеціаліста
Продовжити
складання
єдиного
реєстру досягнень гуртківців ЦДЮТ.
Надання індивідуальних методичних
консультацій щодо впровадження
методик компетентнісного підходу
Проведення нарад з завідуючими
організаційно-масовими
відділами
філій ЦДЮТ
Проведення методичних оперативок
Поповнювати тематичні папки для
педагогів з інформаційними та
науково-педагогічними матеріалами
щодо
єдиної
науково-методичної
проблеми закладу.
Методичні
посиденьки
«Індивідуальний освітній маршрут або
Акценти успішного навчання»
Провести
Ярмарок
педагогічних
технологій керівників гуртків закладу
Підвести
підсумки
самоосвітньої
діяльності педагогічних працівників за
календарний рік
Надання методичної допомоги в
організації гурткової роботи на період
літніх канікул (при оздоровчих
таборах та таборах відпочинку)
Проведення семінарів-практикумів з
метою тиражування досвіду
Здійснювати
організаційнопедагогічне забезпечення діяльності
секцій МАН в районі.
Організувати проведення установчої
сесії МАН.
Координація
роботи
районного
парламенту дітей.

планом
Вересень

Дементьєва Н.В.

Постійно

Вотусь І.М.

Протягом
року

Дементьєва Н.В.

Протягом
року

Бойко В.О.

Протягом
року
Постійно

Дементьєва Н.В.

Березень

Дементьєва Н.В.

Квітень

Дементьєва Н.В.

Травень

Дементьєва Н.В.

Травень,
червень

Дементьєва Н.В.

ІІ рази на
рік
Постійно

Дементьєва Н.В.

Вересень

Дементьєва Н.В

Постійно

Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА
Головною метою Петрівського центру дитячої та юнацької творчості у проведенні
масової роботи є розвиток творчої особистості дитини, її пізнавальних інтересів та
індивідуальних здібностей, гармонійного розвитку її потреб і творчого потенціалу,
виховання самоорганізації та наполегливості у боротьбі за перемогу у конкурсах та
змаганнях у дусі патріотизму.
Основні завдання організаційно-масової роботи:
1. Якісна підготовка і проведення традиційних та нетрадиційних масових заходів,
конкурсів, фестивалів, конференцій.
2. Впровадження у практику нових форм масових заходів, в т. ч. заочних.
3. Організація та активна участь у Всеукраїнських та обласних масових заходах.
4. Активізація роботи з пропаганди творчості учнівської молоді.
5. Здійснення практичної допомоги керівникам гуртків та педагогам району
№
з/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Зміст
діяльності

Термін
виконання

Виконавець

Обласні конкурси, акції, експедиції
Всеукраїнська акція «Ліси для
До
Вотусь І.М
нащадків»
07.09.2016
Всеукраїнський конкурс
До
«Вчимося заповідувати»
21.09.2016
Всеукраїнська трудова акція
«Парад квітів біля школи»
Всеукраїнська трудова акція
«Юннатівський зеленбуд»
Всеукраїнська трудова акція
«Дослідницький марафон»
Всеукраїнський конкурс «До
чистих джерел»
Всеукраїнська акція «День
юного натураліста»
Всеукраїнська експедиція «Моя
Батьківщина-Україна»
Всеукраїнська акція «Птах
року» («Повзик»)
Всеукраїнський конкурс робіт
юних фотоаматорів «Моя Україно!»
Всеукраїнський конкурс
«Українська паляниця»(очний)
Всеукраїнська акція «Плекаємо
сад»

До
21.09.2016
До
219.2016
До
21.09.2016
До
21.09.2016
До
21.09.2016
До
21.09.2016
До
05.10.2016
До
05.10.2016
06.10.2016
До
20.10.2016

Відмітка
про
виконання

12
13

14
15

16

17

18

19
20
21

22

23

24

25

Всеукраїнський конкурс-огляд
«Галерея кімнатних рослин»
Всеукраїнський конкурс
мультимедійних проектів
«Врятувати від забуття»

До
20.10.2016
До
21.10.2016

Обласний фотоконкурс
«Туризм нас єднає»
Всеукраїнський конкурс на
кращу туристсько-краєзнавчу
експедицію з активним
способом пересування «Мій
рідний край»
Обласний конкурс «Новорічна
композиція» та «Український
сувенір»
Обласний краєзнавчий конкурс
учнівської молоді «Рідний край
очима дітей»
Всеукраїнський гуманітарний
конкурс УМАКО «Сузір’я,
«Космічні фантазії»
Всеукраїнський конкурс есе

До
10.11.2016
До
16.10.2016

Міжнародний екологічний
конкурс
Всеукраїнський конкурс робіт
юних фотоаматорів «Моя
країна-Україно!»
Обласний конкурс захисту
проектів «Вчимось
досліджувати і охороняти
природу»
Всеукраїнський юнацький
фестиваль «В об’єктиві
натураліста» тема «Ландшафти
як середовище життя та об’єкти
охорони»
Всеукраїнська акція
«Годівничка»
Фестиваль дитячої творчості,
присвячений Всеукраїнському
дню Землі

До
01.12.2016
До
20.01.2017
До
06.02.2017
До
06.02.2017
До
15.02.2017
До
15.02.2017
До
15.02.2017

До
01.03.2017

До
03.03.2017
До
03.03.2017

Всеукраїнський конкурс
учнівських колективів
екологічної просвіти «Земля –
наш спільний дім»
Виставка – конкурс «Знай і
люби свій край»

До
10.03.2017

28

Всеукраїнська акція «День
зустрічі птахів»

До
24.03.2017

29

Конкурс дитячого малюнку
«Зоологічна галерея»

До
20.03.2017

30

Обласна виставка – конкурс
науково-технічної творчості
«Наш пошук і творчість – тобі
Україно!»

До
21.04.2017

31

Виставка – конкурс робіт з
початкового технічного
моделювання
Всеукраїнський конкурс
«Сузір’я», «Мирний космос»

До
21.04.2017

26

27

32

березень

До
16.05.2017

Районні конкурси, фестивалі, змагання
1

Сесія РПД

27.09.2016

Дементьєва
Н.В.

2

Засідання Координаційної ради
волонтерських загонів
Районні змагання зі
спортивного туризму
Районний конкурс «Козацькому
роду нема переводу»
Чемпіонат інтелектуальної гри
«Що? Де? Коли?»
Районна інформаційно –
пізнавальна гра «12 балів»
Районний фестиваль
«Благослови, мати…»
Засідання комісій РПД

05.10.2016
07.10.2016

Дементьєва
Н.В.
Вотусь І.М

13.10.2016

Вотусь І.М

19.10.2016

Корж Н.В.

02.11.2016

Вотусь І.М

12.11.2016

Вотусь І.М

16.11.2016

Ток - шоу «100 запитань
дорослому»
Засідання Координаційної ради
волонтерських загонів

25.11.2016

Дементьєва
Н.В.
Дементьєва
Н.В.
Дементьєва
Н.В.

3
4
5
6
7
8
9
10

02.12.2016

Районний конкурс патріотичної
пісні
Виставка учнівських робіт із
декоративно-прикладного
мистецтва та технічної
творчості

03.12.2016

Вотусь І.М

12-26.12.
2016

Вотусь І.М

Районна науково-практична
конференція «Учнівська
творчість 2016»
Чемпіонат інтелектуальної гри
«Брейн - ринг»
Засідання комісій РПД

23.12.2016

Корж Н.В.

20.01.2017

Корж Н.В.

08.02.2017

Змагання з авіамодельного
спорту
Районна учнівська конференція
«Шляхами подвигу і слави»
Фестиваль дитячої творчості
«Інгулецька росинка» Східна та
Володимирівська філії

18.02.2017

Дементьєва
Н.В.
Вотусь І.М

22.02.2017

Вотусь І.М

11.03.2017

Вотусь І.М

Фестиваль дитячої творчості
«Інгулецька росинка»
Центральна, Луганська,
Новостародубська філії
Координаційна рада
волонтерських загонів

18.03.2017

Вотусь І.М

24.03.2017

Дементьєва
Н.В.

Районний учнівський конкурс
«Лідер року»
Синхронна інтелектуальна гра
«Інтелектуальна мішень»
Районний конкурс хорових
колективів «Пісенний вернісаж»

12.04.2017
19.04.2017

Дементьєва
Н.В.
Корж Н.В.

22.04.2017

Вотусь І.М

24

Сесія РПД

05.05.2017

25

Районний конкурс проектів з
благоустрою «Школа та село –
наш дім, ми господарі в нім»
Фестиваль дитячих громадських
організацій
Галаконцерт фестивалю
«Інгулецький зорепад» в рамках
фестивалю «Гордість і надія

05.05.2017

Дементьєва
Н.В.
Дементьєва
Н.В.

11
12

13

14
15
16
17
18

19

20
21
22
23

26
27

20.05.2017

Вотусь І.М

31.05.2017

Вотусь І.М

Петрівщини»
Закладні заходи
15.09.2016

Вотусь І.М

11.10.2016

Вотусь І.М

15.10.2016

Корж Н.В.

4

Свято присвячене початку
нового навчального року «День
позашкільника»
Свято до дня Покрови
«Покрова – козацька Мати»
Інтелектуальна гра «Брейнринг»
Новорічне свято

26.12.2016

Вотусь І.М

5

Щедрування

13.01.2017

Вотусь І.М

6

Інтелектуальна гра «Що? Де?
Коли?»
Розваги на свіжому повітрі
«Масляна завітала!»
Святкова програма до Дня 8
Березня «Міс весна»
Інтелектуальна гра
«Інтелектуальна мішень»
Конкурс «Гуртківець року»

03.02.2017

Корж Н.В.

24.03.2017

Вотусь І.М

06.03.2017

Вотусь І.М

19.04.2017

Корж Н.В.

12.05.2017

Вотусь І.М

1

2
3

7
8
9
10

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
Завдання виховання:
1. Організовувати заходи, що сприяють вихованню свідомого громадянина й патріота,
формуванню в молоді соціального досвіду, високої культури міжнаціональних
відносин.
2. Ефективно використовувати національні традиції, сучасний педагогічний досвід та
дослідження сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;
3. Будувати виховний процес з урахуванням пріоритетів системи виховання
морально-етичного і превентивного виховання.
4. Виховання в гуртківців свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу
життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;
5. Посилити роль сім'ї у вихованні дітей, зміцнити її взаємодію з позашкільним
навчальним закладом;
6. Розвивати демократичний стиль керівництва виховним процесом;
7. Сприяти розвитку дитячих і юнацьких об'єднань.
8. Розвивати у дітей та молоді творчі здібності, всесторонньо підтримувати
обдарованих дітей і молодь.
9. Розробити інструментарій для моніторингового вивчення рівня сформованості
життєвої компетентності особистості.

Зміст діяльності

Термін
виконання

Виконавець

Відмітка
про
виконання

Комплекс
на
програма

ГОРДЕ ІМ ’Я – УКРАЇНЕЦЬ !
Ідея програми – розвивати почуття патріотизму, гордості за свою
Батьківщину. Виховання активної особистості з притаманною їй
громадською свідомістю, почуттям національної гідності.

Назва
підрозділу

Моя Батьківщина

1
2

3
4

5
6
7
Назва
підрозділу
1

Музична хвилинка «Козацька
пісня».
Гра-подорож «Люблю Вітчизну
я свою, вона – найкраща в цілім
світі»
Фотоконкурс «Моя Україна»
Виховний захід «Моя
Батьківщина красива і вільна, я
з нею пов’язую долю свою»
Турнір знавців української мови
«З Україною в серці живу»
Гра «Я люблю Україну»
Виховний захід «Квіти - це
історія нашого роду»

29.09.2016

Блоха В.В

12.10.2016

Добровольська
Т.А

30.11.2016
16.12.2016

Тимченко Н.П
Сидоренко Н.С

25.01.2017

Бранець Д.О

10.02.2017
06.04.2017

Вотусь І.М
Носова Н.С

Лідер
Колективна творча гра
«Інтелект-Казино»

19.09.2016

2

Виховний захід «Пізнай себе»

4.10.2016

Добровольська
Т.А
Тимченко Н.П

3

Психологічний тренінг:
«Пізнаймо самих себе».

01.11.2016р

Блоха В.В

Виховна година «Комп’ютер чи
книга»
Ток-шоу «Як досягти успіху?»

13.12.2016

Носова Н.С

24.01.2017

6

Вечір відповідей і запитань
«Лідер. Чи легко бути ним?»

16.03.2017

Вотусь
І.М
Бранець Д.О

7

Тренінг «Лідер у тобі»

11.05.2017

Сидоренко Н.С

4
5

Назва
підрозділу
1

Маю право
Бесіда з елементами гри

23.09.2016

Сидоренко Н.С

2
3
4
5
6
7
Комплекс
на
програма
Назва
підрозділу
1
2
3
4
5
6
7

Назва
підрозділу
1
2
3

4

«Правова культура учнів»
Правова гра «Щасливий
випадок»
Година спілкування «Права
дітей в усьому світі»

12.10.2016

Вотусь І.М

16.11.2016

Бранець Д.О

Аукціон знань: «Крок до
дорослого життя»
Бліц-турнір «Ти і закон»
Година спілкування «Наші
права – щасливе дитинство»

02.12.2016

Блоха В.В

09.02.2017
30.03.2017

Казкова правова вікторина

10.05.2017

Носова Н.С
Добровольська
Т.А
Тимченко Н.П

ПОТУРБУЙСЬ І БУДУТЬ ЖИТИ
Ідея програми – формування системи знань, умінь і навичок, які
забезпечують громадянську відповідальність за стан навколишнього
середовища.
Будь природі добрим другом
Гра-подорож «Земля – наш
спільний дім»
Виховний захід «Подорож
країною Екологія»
Конкурсна програма «Кіт—
шоу»
Екологічний Брейн-ринг
Виховний захід «Чиста совість
– чисте море»
Екологічний турнір: «Знавці
лікарських рослин»
Віртуальна подорож «7 чудес
країни-України»

18.10.2016

Добровольська
Т.А
Носова Н.С

18.11.2016

Тимченко Н.П

21.12.2016
03.02.2017

Вотусь І.М
Сидоренко Н.С

21.03.2017.

Блоха В.В

16.05.2017

Бранець Д.О

26.09.2016

Варто чи ні?!
Година спілкування «Гра
власним життя»
Рольова гра «Суд над ворогами
здоров’я»
Усний журнал «1 грудня –
Всесвітній День боротьби зі
СНІДом»

19.10.2016

Носова Н.С

18.11.2016
01.12.2016

Добровольська
Т.А
Бранець Д.О

Година спілкування «Курити чи
бути здоровим – вибирайте
самі»

17.01.2017

Сидоренко Н.С

5
6
7
Назва
підрозділу
1
2
3

4
5
6
7
Комплекс
на
програма
Назва
підрозділу
1

Тренінг «Сила звичок»
24.03.2017 Тимченко Н.П
Хвилина життєвої мудрості:
20.04.2017
Блоха В.В
«Не нашкодь своєму здоров’ю»
Тренінг «Здоров’я – цінність
17.05.2017
Вотусь І.М
нашого життя»
Здоров’я – мудрих гонорар
Гра-подорож «Мандрівка в
країну Здоров’я»
Тематичний вечір «Здоров’я усьому голова»
Година спілкування «Чистота і
здоров’я взаємопов’язані між
собою»
Конкурсна гра: «Ми сильні і
спритні
Розважальна програма «Зимові
забави»
Виховний захід «Фітобар»
Досліди з харчовими
продуктами

26.10.2016

Сидоренко Н.С

10.11.2016

Бранець Д.О

22.12.2016

Добровольська
Т.А

17.01.2017

Блоха В.В

19.02.2017

Вотусь І.М

18.04.2017

Носова Н.С

Протягом
року

Тимченко Н.П

РОБИ ВЕЛИКЕ , НЕ ОБІЦЯЮЧИ ВЕЛИКОГО
Ідея програми – виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та
мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій.
Духовність – криниця життєдайна
Розмова за колом «Духовні
цінності та життєві пріорітети в
сучасному суспільстві»
Усний журнал «Полювання за
відмінним настроєм»
Година спілкування «Людяність
понад усе»

04.10.2016

Бранець Д.О

04.11.2016

Носова Н.С

15.12.2016

Тимченко Н.П

4

Свято «Мова – дивний скарб»

18.01.2017

5

Свято пісні: «Здраствуй
музична країна Мультляндія»
Тренінг «Доброта врятує світ»

16.02.2017

Добровольська
Т.А
Блоха В.В

14.03.2017

Сидоренко Н.С

Шоу-програма «Приємні
моменти життя»

22.05.2017

Вотусь І.М

2
3

6
7
Назва
підрозділу
1

Людина працею славетна
Свято «Їхні руки пахнуть

21.10.2016

Вотусь

2
3
4
5
6
7

Комплекс
на
програма
Назва
підрозділу
1

2
3
4
5
6
7
Назва
підрозділу
1
2

3
4

хлібом»
Година спілкування «Землю
красить сонце, а людину-праця»
Бесіда-гра «Ким бути?»
Бесіда «Важко тому жити, хто
не хоче робити»
Круглий стіл: «Чарівний світ
професій».
Година спілкування «Я –
майбутнє твоє, Україно!»
Круглий стіл «Людина для
професії чи професія для
людини?»

07.12.2016

І.М
Носова Н.С

7.02.2017

Добровольська
Т.А
Тимченко Н.П

23.02.2017

Блоха В.В

15.03.2017

Сидоренко Н.С

18.04.2017

Бранець Д.О

31.01.2017

ДОБРИЙ ДІМ МОГО ДИТИНСТВА
Ідея програми – створення сприятливих соціальних умов для розвитку
цілісної, фізично здорової, етнокультурної, національно-свідомої, родиннозорієнтованої особистості.
Я і мій рід
Година спілкування «І рушник
вишиваний на щастя, на долю
дала»
Родинне свято «Історія моєї
родини»
Усний журнал «Дивна річ – в
хаті піч»
Виховний захід «Моя матуся найкраща в світі»
Концертна програма: «Від свята
до свята»
Фотовиставка «Наша дружна
сім’я»
Свято до дня матері «Вам,
берегині роду»

17.10.2016

Добровольська
Т.А

29.11.2016

Бранець Д.О

16.12.2015
06.03.2017

Вотусь
І.М
Носова Н.С

30.03.2017

Блоха В.В

28.04.2017

Тимченко Н.П

06.05.2017

Сидоренко Н.С

Я і люди навколо мене
Година спілкування «Вчимося 07.10.2016
жити в мирі та злагоді»
Година
життєвої
мудрості 22.11.2016
«Щоб могли ми добре жити,
треба вчитися дружити»
Гра «Чарівний стілець»
28.12.2016
Тренінг «Виховання культури
26.01.2017
почуттів»

Сидоренко Н.С
Бранець Д.О
Носова Н.С
Тимченко Н.П

Розповідь з елементами бесіди 09.02.2017
«Моральний ідеал та його місце
в житті людини»
14.03.2017
Етична хвилинка: « У чому
виявляється милосердя»

5

6

Пізнавально-розважальна
программа «Його величність
етикет»

7

Назва
підрозділу
1

Добровольська
Т.А
Блоха В.В
Вотусь І.М

21.04.2017

Я і моя Батьківщина
Виховна година «День
українського козацтва»

13.10.2016

Сидоренко Н.С

2

Віртуальна подорож
«Петрівщина – рідний край»

01.11.2016

Бранець Д.О

3

Година спілкування: «Їх
пам’ятати буде Україна»

06.12.2016

Блоха В.В

4

Свято для вихованців 3-4 класів
«Ми – українці»

20.01.2017

Носова Н.С

5

Конкурс знавців
народознавства
Свято-конкурс «А я просто
українка, україночка…»
Флеш-моб «В моєму серці
Україна»

17.03.2017

Тимченко Н.П

07.04.2017

Добровольська
Т.А
Вотусь І.М

6
7

26.05.2017

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ВИХОВАНЦЯМИ
Робота з обдарованими направлена на виявлення обдарованих учнів, які навчаються у
центрі дитячої та юнацької творчості і створення оптимальних умов для розвитку їхніх
природних можливостей та адаптації до життя в суспільстві.
З цією метою в 2016-2017 робота з обдарованими вихованцями Центру дитячої та
юнацької творчості буде спрямована на вирішення низки завдань:
 комплексне дослідження різних типів здібностей у дітей, які навчаються у ЦДЮТ;
 створення "банку даних" обдарованих дітей у навчальному закладі;
 розроблення індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей;
 забезпечення сприятливих умов для самовираження обдарованої дитини за
рахунок варіативної складової навчальних планів, різних методів і форм навчання
позашкільної виховної роботи;
 надання психологічної підтримки обдарованим дітям;
 здійснення просвітницької роботи з батьками щодо розвитку здібностей дітей;
 підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми.
№
з/п
1

Термін
виконання

Зміст діяльності
Планування
роботи
обдарованою молоддю

з

До 14.09.16

Відповідальний
Корж Н.В.
Керівники гуртків

Відмітка
про
виконання

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13.
14.
15.

Проведення
моніторингу
обдарованості серед груп нового
набору,
визначення
стану
здібностей обдарованих дітей.
Поповнення
банку
даних
обдарованої та здібної молоді
Створення
портфоліо
обдарованих
та
здібних
вихованців
Дослідження типу обдарованості
вихованців
Тренінг «Комп’ютер – іграшка
чи засіб здобуття інформації»
Виставка дитячих робіт «Осінній
вернісаж»
Організація
та
проведення
зустрічей з батьками - фахівцями
Залучення батьків на екскурсії, в
пошукові експедиції
Районний
чемпіонат
інтелектуальної
гри
«Що?
Де?Коли?»
Конкурсна програма « Вірю – не
вірю»
Тестування: «Які твої творчі
здібності»
Діагностування інтелектуального
розвитку вихованців
Корекційне заняття «Вчимося
долати труднощі».
Майстер-клас
«Цукерковий
букет»

вересень

Корж Н.В.

До 14.10.16

Корж Н.В.

Протягом
року

Корж Н.В.
Керівники гуртків

Вересень

Корж Н.В.

01.10.16

Корж Н.В.

Жовтень

Носова Н.С.

Протягом
року
Протягом
року
19.10.16

Тимченко Н.П.

28.10.16

Тимченко Н.П.

Жовтень

Носова Н.С.

Протягом
місяця
11.11.16

Корж Н.В.

08.12.16

Бранець Д.О.

Тимченко Н.П.
Корж Н.В.

Корж Н.В.

16.

Гра-конкурс «Брейн-ринг»

16.12.16

Тимченко Н.П.

17.

Грудень

Носова Н.С.

18.

Виставка – конкурс «Зимовий
вернісаж»
Гра «Щасливий випадок»

20.01.17

Тимченко Н.П.

19.

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг»

20.01.17

Корж Н.В.

20.

Аукціон знань «Народна пісня –
джерело української музики»
Психологічна гра «Дізнайся
більше про себе».

26.01.17

Блоха В.В.

25.01.17

Корж Н.В.

Година потребує професіоналів.
Як ним стати?»
Конкурсно-розважальна
програма
«Музичний брейнринг».

16.02.17

Добровольська
Т.А.
Блоха В.В.

21.

22.
23.

02.03.17

Психологічний практикум для
початкового рівня навчання
„Пізнай себе‖
Заняття з елементами тренінгу
«Вчимося толерантності»»
Ток-шоу
«Слідство
ведуть
затоки»
Розвиваючий тренінг «На шляху
до творчості»
Виставка творчих робіт
Інтелектуальна гра «Музичні
ребуси»
Інтелектуальна
гра
«Що?Де?Коли?»
Розвиваюче заняття
«У світі
людей»
Галаконцерт
фестивалю
«Інгулецький зорепад» в рамках
фестивалю «Гордість і надія
Петрівщини»

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

15.03.17

Корж Н.В.

24.03.17

Бранець Д.О.

14.04.17
25.04.17

Добровольська
Т.А.
Бранець Д.О.

Квітень
16.05.17

Сидоренко Н.С.
Блоха В.В.

17.05.17

Сидоренко Н.С.

17.05.17

Корж Н.В.

31.05.17

Адміністрація

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї, ГРОМАДСЬКОСТІ

Основні напрямки роботи:






№з/
п

залучення батьків до активної співпраці з педагогами закладу;
організація роботи батьківських комітетів гуртків;
проведення гурткових і загально закладних зборів
особисті бесіди адміністрації закладу та керівників гуртків з батьками;
консультації для батьків.

Термін
виконання

Зміст діяльності

Відповідальний

Вересень
1.

2.

3.

Проведення батьківських зборів
у ЦДЮТ. Вибори батьківської
ради в закладі.
Організувати роботу щодо
виявлення:
 неблагополучних сімей;
 дітей – сиріт, напівсиріт;
дітей,
що
мають
батьківінвалідів.
Виступ
у
загальноосвітніх
школах на батьківських зборах з
метою знайомства з діяльністю

22.09.16.

Адміністрація

Протягом
місяця

Адміністрація
Корж Н.В.
Керівники
гуртків

1216.09.16.

Адміністрація

Відмітка
про
виконання

закладу.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
6.

Свято присвячене початку нового
навчального
року
«День
позашкільника»
Лекція: «Художньо-естетична
діяльність – шлях до розвитку
творчих якостей особистості».
Висвітлення роботи гуртків на
сторінках
місцевої
газети
„Трудова слава‖.
Зустріч
з
батьками
–
підприємцями
з
метою
продовження
роботи
благодійного
фонду
для
покращення
матеріальнотехнічної бази закладу

15.09.16.

Дементьєва Н.В.
Вотусь І.М.

29.09.16

Бранець Д.О.

Постійно

Адміністрація

Протягом
року

Жовтень
Тематичні
консультації
для
02.10.16
батьків
„Роль
сім’ї
в
інтелектуальному
розвитку
школярів‖
Батьківські збори «Формування у
07.10.16
дитини
емоційно-позитивного
ставлення до навчання»
Круглий стіл «Заохочення та
20.10.16
покарання. Хочу, можна, не
можна, потрібно»
Організація та проведення
Протягом
зустрічей з батьками - фахівцями
року
Залучення батьків на екскурсії, в
пошукові експедиції

Протягом
року

Адміністрація

Корж Н.В.

Добровольська
Т.А.
Носова Н.С.
Тимченко Н.П.
Тимченко Н.П.

Листопад
1.
2.
3.

Інтелектуальна гра
«Що?Де?Коли?»
Районний фестиваль
«Благослови, мати…»
Батьківські збори «Культурні
цінності родини і їхнє значення
для дитини»

11.11.16

Тимченко Н.П.

12.11.16

Адміністрація

16.11.16

Сидоренко Н.С.

Грудень

1.

Виставка дитячих робіт «Зимовий
вернісаж»

Грудень

Носова Н.С.

2.

Районний конкурс патріотичної
пісні

03.12.16

Адміністрація

3.

Родинна гра «Я знаю свою
дитину»

15.12.16

Бранець Д.О.

4.

Новорічна розважальна програма
«Новорічний каламбур»

26.12.16

Вотусь І.М.

Січень
«Щедрик,
13.01.17

Корж Н.В.

19.01.17

Корж Н.В.

Постійно

Добровольська
Т.А.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Обряд щедрування
щедрик, щедрівочка…»
Тренінгове заняття «Світ батьків
– світ дітей»
Індивідуальні бесіди щодо до
відвідування дитиною гурткових
занять

Лютий
Родинне свято «Про що розповів
09.02.17
сімейний альбом»
Батьківські збори «Психологічні і
22.02.17
вікові особливості підлітка»
Пам’ятка батькам «Як розвивати
Лютий
самостійність у дітей»

Добровольська
Т.А.
Корж Н.В.
Корж Н.В.

Березень
1.

Свято 8 березня

04.03.17

Вотусь І.М.

2.

14.03.17

Корж Н.В.

3.

Батьківські збори «Дитяча
агресія»
Консультування для батьків «Як
виявити музичний талант в соїх
дітей»

16.03.17

Блоха В.В.

1.

Виставка дитячих робіт «Світ
моїми очима»

2.

Батьківський всеобуч: «Допомога
родини у правильній професійній
орієнтації дитини»

1.

Квітень
Квітень
21.04.16

Травень
Підсумкова науково-практична
09.06.17
конференція

Сарданова Т.С.
Корж Н.В.

Тимченко Н.П.

2.
3.

Підсумкова виставка дитячих
робіт
Гала
концерт
фестивалю
«Інгулецький зорепад» в рамках
фестивалю «Гордість і надія
Петрівщини»

Травень
31.05.17

Добровольська
Т.А.
Адміністрація

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Метою психологічної служби ЦДЮТ є виявлення та розвиток як творчого
потенціалу гуртка в цілому так і індивідуально-психологічних здібностей.
Для реалізації мети психологічної служби позашкільного закладу практичним
психологом вирішуються наступні завдання:
- забезпечення створення сприятливих соціально-психологічних та індивідуальнопсихологічних умов для творчого розвитку особистості гуртківців;
-

формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння
в оволодінні ними психологічних знань, умінь, навичок;
організація професійної взаємодії між адміністрацією, педагогами закладу, іншими
суб’єктами освітнього процесу;

-

надання необхідної психологічно-педагогічної допомоги дітям і підліткам у
розв'язанні гострих психологічних проблем особистості, зокрема у подоланні
негативного впливу на розвиток їхньої особистості несприятливих соціальних,
екологічних та інших факторів;

-

формування здатності дітей до життєтворчості – вміння ставити в житті власні цілі і
досягати їх;

-

підвищення рівня та якості навчально-виховної роботи в позашкільному закладі
шляхом реалізації індивідуального, особистісного підходу до дітей і підлітків,
правильної організації диференційованого навчання й виховання;
сприяння виявленню і цілеспрямованому розвитку творчих здібностей дітей та
підлітків в обраній ними сфері діяльності, надання їм допомоги у професійному
самовизначенні;

-

-

виявлення рівня творчої обдарованості вихованців закладу, надання допомоги керівникам
гуртків у розробленні програм індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

-

популяризація психологічних знань, прищеплення молоді вмінь та навичок
самовдосконалення особистості, здорового способу життя.

1. Психодіагностична робота
№
Зміст роботи з вихованцями (дітьми),
Термін
На кого
з/п
педпрацівниками, батьками,
проведення направлена
адміністрацією навчального закладу
робота
1. Дослідження адаптації вихованців
Вихованці
початкового рівня навчання:
Вересень початкового
„Експрес діагностика небажаних
жовтень
рівня
відхилень дітей, які адаптуються до
навчання
нових соціальних умов, нового
колективу‖.

Відмітка
про
виконання

2.

3.

а) тест Луска нової
б) малюнок «Що мені подобається на
гуртку»
в) малюнок «Мій гурток»
г) методика «Школа тварин»
Дослідження
дезадаптаційних
зон
вихованців початкового рівня навчання:
а)тест Равена;
б)малюнок сім’ї;
в)тест Тулуз-П’єрона;
г)мотивація „Що мені подобається у
школі‖ (Овчарова Р.В.);
Діагностика
пізнавальної
сфери
вихованців ЦДЮТ

Жовтень листопад

Жовтень

4.

Визначення
рівня
сформованості
навчальної діяльності вихованців.

Жовтень

5.

Вивчення рівня вихованості вихованців

Листопад

6.

Експрес діагностичний метод вивчення
інтелектуального розвитку вихованців.
Вивчення рівня творчих здібностей
вихованців ЦДЮТ
Соціометричні дослідження вихованців
основного рівня навчання

Листопад

Анкетування
учнів»

дозвілля

Грудень

10. Пошук обдарованих учнів:
Вихов
а)мотиви учбової діяльності (Пашнєванці
Б.К.);
ЦДЮ
б)пізнавальна активність (Пашнєв); Т
в)тест Равена;
г)тест Торренса;
д)опитувальник Девіса;
11. Дослідження професійних інтересів
вихованців

І півріччя

7.
8.

9

«Інтереси

та

Грудень
Грудень

Січень
лютий

Вихованці
початкового
рівня
навчання

Вихованці
початкового
рівня
навчання
Вихованці
початкового
рівня
навчання
Вихованці
ЦДЮТ
Вихованці
ЦДЮТ
Вихованці
ЦДЮТ
Вихованці
основного
рівня
навчання
Вихованці
основного
рівня
навчання

Вихованці
основного і
вищого
рівня

12. Діагностика за замовленням керівників
гуртків

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

№
з/п
1.

2.

Протягом
року

2. Консультаційна робота
Зміст роботи з учнями (дітьми),
Термін
педпрацівниками, батьками,
проведення
адміністрацією навчального закладу
Консультування та надання рекомендацій
адміністрації закладу та керівникам
гуртків з проблеми:
Вересень
Жовтень
 організація роботи з здібними і
Протягом
обдарованими вихованцями;
року
 організація роботи з дітьми групи
соціального ризику;
 оптимізація взаємин в колективі
Надання індивідуальних консультацій
За запитом
вихованцям
Протягом
року
Індивідуальні консультації керівників
За запитом
гуртків з професійних проблем
Протягом
року
Надання рекомендацій за результатами
Протягом
психологічних досліджень
року
Індивідуальні консультації батьків з
проблеми виховання і навчання їхніх
дітей

навчання
за
замовленням

На кого
направлена
робота

Відмітка
про
виконання

Керівники
гуртків
ЦДЮТ

Керівники
гуртків
ЦДЮТ

Протягом
року

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
Відмітка
Зміст роботи з учнями (дітьми),
Термін
На кого
про
педпрацівниками, батьками,
проведення направлена
виконання
адміністрацією навчального закладу
робота
Робота з дітьми котрі мають низький
Вересень
Вихованці
рівень адаптації. Ігри, вправи на
початкового
формування
адекватних
способів
рівня
поведінки.
навчання
Туріщева Л.В. Психокорекційні ігри в
роботі педагога.
Розвивальна і корекційна робота:
Вихованці
 з вихованцями початкового рівня Вересень –
грудень
початкового
навчання щодо розвитку пізнавальної
рівня
сфери;

3.

4.

№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

№
з/п
1.

2.

Січень –
 з вихованцями основного рівня
лютий
навчання
щодо
підвищення
Березень
–
соціометричного
статусу
та
квітень
поліпшення взаємин у гуртковому
колективі;
 зі
здібними
та
обдарованими
вихованцями.
Розроблення та проведення корекційних
Квітень занять із вихованцями, які мають
травень
проблеми у навчанні та поведінці.
Організація занять з вихованцями різного Протягом
віку щодо здорового способу життя.
року

4. Психологічна просвіта
Зміст роботи з учнями (дітьми),
Термін
педпрацівниками, батьками,
проведення
адміністрацією навчального закладу
Відвідування батьківських зборів
протягом
року
Провести психолого – педагогічний
Листопад
семінар
―Психолого-педагогічний
Лютий
супровід
формування
компетентної
Квітень
особистості»‖
Виступи на педрадах
протягом
року
Традиційні та нетрадиційні форми
листопад
роботи з обдарованими вихованцями
Виступи на ―Годинах психолога‖
Кожного
місяця
Проведення
заходів
з
реалізації
Протягом
державних програм
року

навчання

Вихованці
ЦДЮТ
Вихованці
ЦДЮТ

На кого
направлена
робота
батьки, кл.
кімнати
педколектив
методичний
кабінет

Відмітка
про
виконання

педколектив,
метод. каб.
педколектив
Вихованці
ЦДЮТ
Вихованці
ЦДЮТ

5. Організаційно – методична робота
Зміст роботи з учнями (дітьми),
Термін
На кого
педпрацівниками, батьками,
проведення направлена
адміністрацією навчального закладу
робота
Оновлення
списків
здібних
і
вересень
Керівники
обдарованих вихованців
гуртків,
психолог
Поновлення банків даних дітей-сиріт та
вересень
Керівники
дітей,
позбавлених
батьківського
гуртків,
піклування, дітей-інвалідів, дітей із
психолог

Відмітка
про
виконання

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

багатодітних сімей, дітей, які мають
статус потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, дітей – напівсиріт, дітей із
малозабезпечених сімей, дітей із сімей,
які опинилися у складних життєвих
обставинах, дітей трудових мігрантів,
дітей-переселенців з зони АТО, дітей,
батьки яких є учасниками АТО.
Аналіз навчальних планів, режиму
навчання
вихованців,
роботи
адміністрації закладу та педагогічного
колективу, розроблення рекомендацій
щодо її оптимізації та зниження
психологічних навантажень.
Систематичне
спостереження
за
розвитком психічних процесів, нахилів,
здібностей вихованців початкового
рівня навчання, робота з обдарованими
вихованцями,
розроблення
з
керівниками
гуртків
програми
індивідуального розвитку обдарованих
дітей.
Участь у наукових, науково –
практичних конференціях, семінарах
тощо.
Обмін
досвідом
з
практичними
психологами
інших
навчальних
закладів.
Читання періодичних видань, вивчення
нових досліджень в галузі психології
Написання звітів - підсумків
Написання планів роботи на новий
навчальний рік, місяць
Написання аналітичних довідок
Ведення документації (інд. карток,
журналу індивідуальних консультацій,
журналу щоденного обліку роботи та
ін.)
Відвідування занять, психологічний
аналіз занять
Оволодіння новими діагностичними
методиками та методами проведення
корекційних та розвиваючих тренінгів

жовтень

психолог

протягом
року

психолог

протягом
року

психолог

протягом
року

психолог

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

психолог

протягом
року
протягом
року

психолог

психолог
психолог
психолог
психолог

психолог

14.

№
з/п
1.

2.

Поповнення
кабінету
психолога
методичною літературою, бланками до
психодіагностичних
методик,
музичними записами тощо.

протягом
року

психолог

6. Експериментально – дослідницька робота
Зміст роботи з вихованцями (дітьми),
Термін
На кого
педпрацівниками, батьками,
проведення направлена
адміністрацією навчального закладу
робота
Вивчення
навчальної
мотивації
Протягом
Вихованці
вихованців початкового рівня навчання
року
початкового
рівня
навчання
Вивчення
впливу
інноваційних
Протягом
Керівники
програм, методик, технологій що
року
гуртків,
впроваджуються
на
гуртках,
на
вихованці
розвиток
інтелекту
та
творчих
здібностей вихованців

Відмітка
про
виконання

ІХ. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчально-методична робота закладу спрямована на створення творчої атмосфери,
здорового морального-психологічного клімату, при якому посилюється пошук кращих
технологій педагогічної праці та ініціативність. З метою активізації творчої діяльності
керівників, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти і підвищення
рівня професійної майстерності в 2016-2017 навчальному році робота методичної служби
Центру дитячої та юнацької творчості буде спрямована на вирішення науково-методичних
завдань:

запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів щодо
адаптації їх до ефективної професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін в
освітньому просторі України;

впровадження новітніх освітніх технологій навчання в роботу позашкільного
закладу;

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою формування педагога з
високим рівнем професіоналізму, методичної і загальної культури, інноваційним творчим
стилем мислення.

№
з/п

1.

Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

Упорядкування даних про якісний
склад педагогічних кадрів (здача
картотеки)

вересень

Дементьєва Н.В.

Відмітка
про
виконання

2.

3.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Удосконалення
системи
постійно
Адміністрація
стимулювання діяльності працівників
ЦДЮТ
Ознайомити педагогів закладу з
вересень
Дементьєва Н.В.
попередніми пропозиціями КОІППО
щодо
проходження
курсів
підвищення кваліфікації та участі в
обласних міжкурсових заходах у
2017 році
Забезпечити
проходження
2017 рік
Бойко В.О.
педагогічними працівниками курсів
Дементьєва Н.В.
підвищення кваліфікації та між
курсових обласних заходів при
КОІППО: Дементьєва Н.В., Вотусь
І.М.,
Підготовка попереднього замовлення До 30.05.16 Дементьєва Н.В.
на проходження курсів підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
Сприяти участі педагогів у обласних
постійно
Адміністрація
конференціях,
постійно
діючих
семінарах, тренінгах, майстер-класах.
Забезпечити
участь
керівників Протягом
Адміністрація
гуртків
у
обласному
етапі
року
Всеукраїнських конкурсів програм і
методичних розробок з позашкільної
роботи
Забезпечити участь в конкурсі
Грудень
Дементьєва Н.В.
педагогічної майстерності „Джерело
творчості‖ у номінації «Керівник
гуртка 2016»
Брати участь у Всеукраїнських, Протягом
Вотусь І.М.
обласних,
районних
заходах,
року
конкурсах.
Доводити до відома педагогічних
постійно
Дементьєва Н.В.,
працівників закладу результативність
Вотусь І.М.
навчально-виховного
процесу,
проведення масових заходів, участі у
Всеукраїнських, обласних акціях,
конференціях, конкурсах.
Ознайомлювати педагогів ЦДЮТ з щомісячно Дементьєва Н.В.
матеріалами педагогічного досвіду,
що надруковані у педагогічних та
методичних виданнях
Систематично
займатися
постійно
Педпрацівники
самоосвітою,
працювати
над
закладу
особистою
науково-методичною
проблемою.
Активно співпрацювати з питань
постійно
Керівники
психологічного
супроводу
гуртків
навчально-виховного
процесу
з

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23
24

25

психологом.
Вивчати методичні рекомендації,
постійно
аналізувати їх та впроваджувати в
педагогічну діяльність.
З метою підвищення кваліфікації
За
педагогічних працівників різних окремими
категорій організувати роботу:
планами
 Клубу професійного спілкування
 Школи
професійної
майстерності
 Консультпункт для молодого
керівника гуртка
 психолого-педагогічного семінару
 методичного
об’єднання
педагогів-організаторів
Організувати проведення тижнів Протягом
гуртків (за окремим графіком)
року
Організувати проведення Ярмарку
квітень
педагогічних технологій керівників
гуртків закладу
Проводити відкриті заняття гуртків з за графіком
використанням
компетентнісного
підходу керівниками гуртків, які
атестуються.
Організувати взаємовідвідування та протягом
аналіз гурткових занять та виховних
року
заходів з метою обміну досвідом.
Розробити
Положення
про
грудень
електронне портфоліо вихованців та
педагогів ЦДЮТ
Провести
конкурс
професійної
грудень
майстерності «Керівник гуртка року»
у номінації «Поле креативності»
Методичні
посиденьки
березень
«Індивідуальний освітній маршрут
або Акценти успішного навчання»
Організувати навчання керівників
1 раз на 2
гуртків сучасним інформаційним
місяці
технологіям.
Проведення семінарів-практикумів з ІІ рази на
метою тиражування досвіду
рік
Підготувати узагальнені матеріали за
квітень
підсумками роботи над науковометодичною проблемою на виставку
ППД та організувати її проведення

Керівники
гуртків
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.
Корж Н.В.
Дементьєва Н.В.
Корж Н.В.
Дементьєва Н.В.
Дементьєва Н.В.

Х. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
З метою популяризації діяльності Петрівського ЦДЮТ перед педагогічним
колективом на 2016-2017 навчальний рік стоїть завдання розмістити матеріали роботи

гуртків у фахових періодичних виданнях, поповнити матеріалами з досвіду роботи
методичний кабінет закладу, створити електронні портфоліо педагогічних працівників та
систематично наповнювати сторінки сайту закладу cdut.petrovo.net та інших Інтернетресурсів.
№
з/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Зміст діяльності

Термін
виконання

З метою надання теоретичної
листопад
методичної допомоги педагогам позашкільникам
подовжити
підписку на періодичні фахові
видання
Постійно
вести
інформаційне
протягом
висвітлення роботи ЦДЮТ у
року
засобах масової інформації (районна
газета «Трудова слава», місцеве
телебачення
«Орбіта»
та
радіомовлення,
офіційний сайти
відділу
освіти
Петрівської
райдержадміністрації,
ЦДЮТ,
КОІППО та управління освіти,
соціальні мережі)
Поповнювати
методкабінет
постійно
фаховою і методичною літературою
з метою надання можливості
користування
нею
усім
педагогічним працівникам закладу
Продовжувати збір бази даних
постійно
інформаційних
і
нормативноправових документів, матеріалів
Міністерства освіти і науки України
з
питань
функціонування
позашкільної освіти.
Випустити методичний бюлетень ІІ рази на рік
«Інформаційний вісник ЦДЮТ»
Проводити аналіз інформаційних
постійно
матеріалів у районній пресі щодо
діяльності Петрівського ЦДЮТ та
оформлення папки «Ми пишемо,
про нас пишуть…»
Упорядкувати каталог видань,
Протягом
преси, Інтернетресурсів , що
року
містять сценарії, масові заходи,
виховні години та свята
Забезпечити роботу сайту ЦДЮТ,
постійно
аналіз матеріалів, розміщених на
WEB-сайті, визначення напрямів
його удосконалення
Видати збірник кращих освітніх
квітень
проектів, методичних розробок за
підсумками роботи над науково-

Відповідальний
Мірзаєва О.В.

Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Дементьєва Н.В.
Вотусь І.М.

Вотусь І.М.

Корж Н.В.

Дементьєва Н.В.

Відмітка
про
виконання

10

методичною проблемою
Представити кращий педагогічний
досвід для друкування у фахових
виданнях.

протягом
року

Дементьєва Н.В.

XI. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
№
з/п

Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

1.

З
метою
збереження
і
зміцнення навчально-матеріальної
бази ЦДЮТ провести аналіз стану
навчально-матеріальної бази
Провести атестацію приміщень до
нового навчального року, їх
відповідність
нормативним
вимогам;
Провести
інвентаризацію
матеріальної бази
Провести аналіз стану навчальноматеріальної бази

Серпеньвересень
2016

Мірзаєва О.В..

Серпеньвересень
2016

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

Жовтень
2016
Вересень
2016

Мірзаєва О.В.

Здійснити
поточний
ремонт
навчальних приміщень
Вести роботи по благоустрою
території закладу

До
19.08.2016
Постійно

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

7.

Проводити технічне обслуговування
комп’ютерної
техніки,
радіоапаратури

Постійно

Мірзаєва О.В.

8.

Здійснити підготовку приміщення
до опалювального сезону
Організація
та
проведення
енергозберігаючих заходів
Провести підписку на періодичні
видання
Вести роботи відповідно до вимог
пожежної
безпеки:
укомплектування
пожежного
щита;
упорядкування
вогнегасників
Складання дефектних актів на
проведення поточних ремонтів
Скласти фінансову потребу на
2017 рік

До
01.10.2016
Протягом
року
Грудень
2016
Постійно
протягом
року

Мірзаєва О.В.

2.

3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.

12.
13.

Січеньлютий 2017
Жовтень
2016

Бойко В.О.

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.
Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

Мірзаєва О.В.
Бойко В.О.

Відмітка
про
виконання

14.

Придбати матеріали для роботи
гуртків.

Лютийберезень
2017

Бойко В.О.

15.

Провести
рейди
перевірки
збереження майна закладу

1 раз у
півріччя

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

16.

Провести
заходи
щодо
збереження тепла у зимовий
період ( утеплення вікон)
Провести з працівниками закладу
бесід
щодо
економії
енергоресурсів
Провести підготовку системи
опалення до експлуатації в
зимовий період
Придбати меблі для кабінету
декоративно-ужиткового
мистецтва
Поновити аудіоапаратуру

Жовтень
2016

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

1 раз у
квартал

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

Вересень
2016

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

Лютийберезень
2017
Лютийберезень
2017
Лютийберезень
2017
Червень
2017
Січеньберезень
2017

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

17.

18.

19.

20.

21.

Придбати спорядження для гуртка
спортивного туризму

22.

Здійснити
ремонтні
роботи
порогу закладу
Замінити освітлюючи прибори
енергозберігаючими лампами

23.

Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.
Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.
Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.
Бойко В.О.
Мірзаєва О.В.

24.

XІІ. КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ
№
з/п

Зміст діяльності

Термін
виконання

Відповідальний

1.

Перевірка ведення і зберігання
вхідної і вихідної документації
закладу.
Організація
координаційнометодичної роботи та виконання
працівниками закладу заходів щодо
удосконалення
навчальнометодичної діяльності та навчальновиховної роботи.
Підготовка
та
проведення
педагогічних
рад
з
питань
удосконалення
координаційнометодичної , навчально-виховної

Аналіз роботи педагогічного

Грудень
2016

Бойко В.О.

Постійно

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

2.

3.

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В

Відмітка
про
виконання

колективу за 2015-2016 навчальний
рік. Пріоритетні завдання на 20162017 навчальний рік. Затвердження
плану роботи закладу на 2016-2017
навчальний
рік.
Затвердження
робочого навчального плану
та
структури роботи закладу на 20162017 навчальний рік.
 Педрада -аукцион
«Удосконалення процесу виховання
гуртківців
за
допомогою
моделювання та побудови виховних
систем гуртків»
 Досягнення
педагогічного
колективу закладу у роботі над
науково-методичною
проблемою
(МП)
 Про нагородження стипендіями
вихованців закладу

4.

07.09.2016

04.01.2017

23.03.2017

28.04.2017

 Роль керівника гуртка у
формуванні ключових компетенцій
особистості

17.05.2017

 Про видачу свідоцтв про
позашкільну освіту
Підготовка та проведення нарад
при
директору
з
питань
удосконалення
координаційнометодичної
Вересень

31.05.2017

 Аналіз роботи педагогічного
колективу
по організованому
початку нового навчального року
 Про
виконання
правил
внутрішнього трудового розпорядку
та посадових обов’язків працівників
закладу
 Про результати огляду гурткових
кімнат до початку навчального року.
Готовність працівників закладу до
нового навчального року
 Аналіз
проведення
Дня
позашкільника в закладі
 Про організацію роботи районної
Малої академії наук
 Про
формування
гурткової

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В

30.09.2016

мережі по ЗНЗ району
Жовтень
26.10.2016
 Про стан виконання наказів, рішень
попередньої наради при директору
 Про стан
підготовки гурткової
документації
 Про
наслідки
контролю
по
збереженню дитячого континенту в
навчальних групах, роботу з дітьми
пільгових категорій, дітьми старшої
вікової категорії та дітьми схильними до
правопорушень
 Про план роботи закладу на період
осінніх канікул
 Про участь керівників гуртків до
обласного
конкурсу
професійної
майстерності «Джерело творчості»

 Про
рівень
забезпеченості
гуртків матеріалами, наочністю,
обладнанням
 Про
підготовку
портфоліо
керівників гуртків
 Про
організацію
роботи
з
національно-патріотичного
виховання у закладі
Листопад
 Про стан виконання наказів,
рішень попередньої наради при
директору
 Про
організацію
роботи
педагогічного
колективу
з
обдарованими вихованцями
 Про використання педагогічної
майстерності керівників гуртків в
організації
навчально-виховної
діяльності на занятті
 Про стан навчання та досягнень
вихованців на гуртку екологічного
напрямку
 Про вивчення роботи педагогів
які атестуються
 Про рівень готовності вихованців
до навчання на вищому рівні (МП)

30.11.2016

Грудень
 Про

стан

виконання

наказів,

28.12.2016

рішень попередньої наради при
директору
 Про стан виконання навчальних
програм
 Про роботу закладу у період
зимових канікул
 Про стан навчання та досягнень
на
гуртках
декоративноприкладного напрямку
 Про наслідки контролю по
збереженню дитячого континенту в
навчальних групах
 Про формування у
здорового способу життя

вихованців

 Про
дотримання
санітарногігієнічного режиму у закладі
 Про роботу координаційного
центру з національно-патріотичного
виховання учнівської молоді
Січень
 Про стан виконання наказів,
рішень попередньої наради при
директору
 Про підсумки роботи колективу
за I півріччя.
 Про
підсумки
проведення
різдвяно-новорічних свят
 Про стан ведення гурткової
документації
 Про
підсумки
здійснення
навчально-виховного
процесу
керівниками гуртків – сумісниками
та роботу філій
 Про результати роботи районної
Малої академії наук за наслідками
науково-практичної
учнівської
конференції
 Про виконання планів навчальновиховної
діяльності
керівників
гуртків
 Аналіз
проведення районних
масових заходів
 Про
залучення
вихованців
закладу до науково-дослідницької
роботи
 Про рівень дотримання правил
внутрішнього
трудового
розпорядку. Стан навчальної та
трудової дисципліни (МП)

25.01.2017

Лютий
 Про стан виконання наказів,
рішень попередньої наради при
директору
 Про наслідки контролю по
збереженню дитячого континенту в
навчальних групах.
 Про вивчення роботи педагогів
які атестуються
 Про
підсумки
роботи
психологічної служби в закладі
 Про нестандартні заняття та їх
роль у навчально-виховній роботі
закладу
 Про дотримання вимог безпеки
життєдіяльності вихованців
та
охорони праці працівників
 Про підсумки участі керівників
гуртків у обласному конкурсі
педагогічної майстерності «Джерело
творчості»
 Про рівень підготовки закладу до
свят, конкурсів, масових заходів

22.02.2017

Березень
 Про стан виконання наказів,
рішень попередньої наради при
директору
 Про стан виконання Закону
України «Про мови»
 Про використання на гурткових
заняттях
наочності,
демонстраційного матеріалу.
 Про стан упровадження сучасних
технологій у практику роботи
педагогів
 Про результати підготовки порт
фоліо керівників гуртків

29.03.2017

Квітень
 Про стан виконання наказів,
рішень попередньої наради при
директору
 Про
підготовку
до
кваліфікаційних іспитів на гуртках
та видачу свідоцтв про позашкільну
освіту
 Про наслідки контролю по

26.04.2017

збереженню дитячого континенту в
навчальних групах
 Про
самоосвітню
роботу
педагогічних працівників
 Про наслідки контролю за
веденням гурткової документації
 Про
роботу
районної
координаційної ради волонтерських
загонів учнівської молоді
 Вивчення
результативності
участі в обласних, Всеукраїнських,
масових заходах педагогів та
вихованців Центру.
Травень

5.
6.

7.
8.

9.

 Про стан виконання наказів,
рішень попередньої наради при
директору
 Про підготовку до фестивалю
«Гордість та надія Петрівщини»
 Про підсумки роботи з батьками
 Про
підсумки
роботи
з
обдарованими вихованцями
 Про підсумки проведення тижнів
гуртків
 Про
підсумки
роботи
над
науково-методичною
проблемою
закладу
 Про підсумки методичної роботи
в закладі
 Про підсумки роботи психологопедагогічного семінару
 Аналіз
проведення районних
масових заходів
Затвердити плани роботи гуртків
Провести розподіл обов’язків між
адміністрацією
на
2016-2017
навчальний рік
Скласти та погодити з ПК режим
роботи закладу
Провести
з
педагогічними
працівниками теоретичне заняття з
питань охорони праці, дотримання
правил ТБ та збереження життя і
здоров’я
вихованців
під
час
навчально-виховного процесу
Провести
перевірку
стану
оформлення гурткової документації
та комплектацію гуртків

24.05.2017

До
15.09.2016
До
05.09.2016

Бойко В.О.

До
05.09.2016
До
15 .09.2016

Бойко В.О.

До
15.09.2016

Бойко В.О.

Бойко В.О.

Бойко В.О

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Аналіз стану виконання завдань
плану
роботи
і
прийняття
управлінських рішень
Здійснювати постійний контроль за
роботою педагогів та за станом
навчально-виховного процесу
Доводити до відома педагогічного
колективу результати навчальновиховного процесу, проведення
масових заходів, участь у районних,
обласних конкурсах, фестивалях
Проводити
аналіз
стану
самоосвітньої діяльності педагогів
закладу
Проводити оперативні наради по
обговоренню актуальних питань
розвитку позашкільної освіти та
виховання ,реалізації річного плану
Проводити
роботу з виявлення
педагогічними
працівниками
обдарованих учнів та залучення їх
до участі у творчій діяльності
Систематично
здійснювати
внутрізакладний контроль
Провести моніторинг інноваційної
діяльності
педагогів та рівня
навчальних досягнень вихованців
Здійснювати
перевірку журналів
планування та обліку роботи
гуртків,
підготовку
керівників
гуртків до заняття

Протягом
року

Бойко В.О.

Постійно
протягом
року
Згідно
графіка
контролю

Бойко В.О.

Грудень
2016
травень
2017
Кожного
понеділка

Дементьєва Н.В.

Протягом
року

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Протягом
року
Грудень
2016
травень
2017
Протягом
року

Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.
Бойко В.О.
Дементьєва Н.В.

Бойко В.О.

Бойко В.О.

Дементьєва Н.В.

