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І. ВСТУП 

Аналіз роботи Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді за 2017/2018 навчальний рік. 

Пріоритетні цілі і завдання на 2018/2019 навчальний рік. 
 

Робота колективу ЗОЦНТТУМ упродовж 2017/2018 навчального року планувалася і 
проводилася на загально-педагогічних принципах на підставі Законів України „Про освіту”, 
„Про позашкільну освіту”, Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 (зі змінами), Статуту 
Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, плану 
роботи на 2017/2018 навчальний рік. В організації освітньої діяльності закладу 
використовувалися матеріали листів Міністерства освіти і науки 27.07.2017 № 1/9-413 „Про 
деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 
навчальному році”, 04.08.2017 № 1/9-429 „Про використання у 2017/2018 навчальному році 
навчальних програм з позашкільної освіти”. 

Враховуючи завдання з Указу Президента „Про Національну стратегію розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 року“, діяльність колективу ЗОЦНТТУМ у 2017/2018 
навчальному році спрямовувалася на: 

– збереження та розвиток мережі гуртків центру, забезпечення рівного доступу дітей та 
молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, розвитку та соціалізації засобами 
позашкільної освіти; 

– урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення організаційних форм, 
методів і засобів освітнього процесу та способів їх реалізації шляхом впровадження новітніх 
педагогічних технологій; 

– реалізацію системи заходів щодо активізації національно-патріотичного виховання 
гуртківців центру; 

– співпрацю закладу освіти із батьками, закладами загальної середньої, вищої освіти і 
громадськими організаціями з метою розвитку особистості дитини. 

Згідно з перспективним планом роботи ЗОЦНТТУМ на 2016–2020 роки у 2017/2018 
навчальному році педколектив працював над реалізацією другого етапу науково-методичної 
проблемної теми „Інноваційна діяльність закладу як умова удосконалення освітнього 
процесу, творчого зростання педагога та розвитку здібностей вихованців”.  

На сайті центру розміщується інформація про роботу та новини закладу, ефективний 
досвід освітньої діяльності педагогів, висвітлюються організаційно-масові заходи, 
оголошення, новини тощо. 

Для належної та раціональної організації роботи працівників центру розроблені та 
затверджені посадові інструкції, видано наказ про розподіл функціональних обов’язків, 
правила внутрішнього трудового розпорядку, з якими ознайомлені всі працівники. 

Засобом ефективного функціонування центру є системний, цілеспрямований аналіз 
діяльності всіх його відділів. Постійно ведеться внутрішній контроль за станом освітнього 
процесу, проведенням масових заходів, веденням працівниками документації, журналів 
обліку гурткової роботи тощо.  

Рівень кадрового забезпечення центру покращується шляхом підвищення професійних 
вимог до працівників, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізації основних 
компонентів діяльності закладу.  

У 2017/2018 навчальному році у ЗОЦНТТУМ працювало 58 працівників, з них: 51 
основних, 7 сумісників. Педагогічних працівників – 38, з них основних – 33, сумісників – 5. 

Педагогічний стаж працівників складає: 
– до 3 років  - 5 осіб (6.6 %). 
– від 3 до 10 років – 9 осіб (27.9 %) 
– від 10 до 20 років – 7 осіб (20.0 %) 
– від 20 і більше років – 16 осіб (45.6 %) 
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Розподіл колективу за віком такий: 
– до 30-ти років – 4 особи (6.9 %) 
– від 31 до 40 років – 17 осіб (29.3 %) 
– від 41 до 55 років – 18 осіб  (31.0 %) 
– понад 55 років – 19 осіб (32.7 %) 

Керівники гуртків за розрядами  
10 тарифний розряд - 1 особа 
11 тарифний розряд - 12 осіб  
12 тарифний розряд - 20 осіб  

Педагогічні працівники за категоріями, званнями: 
спеціаліст – 1 особа  
спеціаліст ІІ категорії – 4 особи  
члени творчих спілок – 5 осіб  
педагогічне звання „керівник гуртка-методист” – 2 особи  

Серед творчих педагогів: 1 Заслужений журналіст України, 10 відмінників освіти 
України, 3 педагоги нагороджені нагрудним знаком „Софія Русова”, 1 – Подякою Кабінету 
Міністрів України, 1 – Подякою Міністерства освіти і науки, 7 – Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України, 1 – Почесною грамотою НАН України, 1 – Почесною 
грамотою Закарпатської обласної ради, 1 – Почесною грамотою Закарпатської 
облдержадміністрації, 24 – Почесною грамотою департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, 10 – грамотою НАН України, 1 педагог нагороджений відзнакою 
Президента України – ювілейною медаллю „25 років Незалежності України”. 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, 
у поточному навчальному році було організовано роботу 32 гуртків за такими напрямками 
діяльності: науково-технічний (18 гуртків), художньо-технічний (10 гуртків), науково-
дослідницький (4 гуртки). Всього вихованців – 1622. 

Робота проводилась як на базі центру, так і на базі інших закладів освіти. Всього у 
2017/2018 навчальному році центром укладено договори про співпрацю в галузі 
позашкільної освіти з 28 закладами освіти Ужгородського району та м.Ужгород, 
Міжгірського, Іршавського, Свалявського та Тячівського районів. 

Для проведення гурткової роботи використовуються навчальні програми за 
напрямками позашкільної освіти, затверджені належним чином.  

Основними формами методичної роботи упродовж 2017/2018 навчального року були: 
педагогічна рада, методична рада, інструктивно-методичні наради, семінари, курсова 
підготовка, атестація, методоб’єднання, консультації, творчі звіти, самоосвіта тощо. Для 
підвищення фахового рівня педагогічних кадрів та з метою популяризації досвіду гурткової 
роботи проводились відкриті заняття, майстер-класи.  

Було організовано роботу: з планування навчально-методичного матеріалу; з 
вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. Підібрано, розмножено та 
роздано інформаційно-методичні матеріали на допомогу керівникам гуртків у підготовці до 
занять, складання звітів, проведенні батьківських зборів тощо (всього 16 інформаційних 
листів). Також організовано роботу батьківського активу (проводилися батьківські збори у 
гуртках центру). 

Особливу роль у системі навчально-методичної роботи відіграє діяльність методичної 
ради. На початку навчального року наказом 29.08.2018 № 57-о затверджено її склад. Члени 
ради організовують і координують методичну роботу в центрі: розглядають на своїх 
засіданнях важливі питання освітнього процесу, педагогічної майстерності, вивчення і 
впровадження педагогічного досвіду, інноваційних технологій, результативність форм 
методичної роботи. Упродовж навчального року проведено три засідання, зміст яких 
відображено у протоколах. 

Під час засідань члени ради акцентували увагу на активізації інноваційних форм 
навчально-методичної роботи для забезпечення можливості професійного росту кожного 
педагогічного працівника, а також на важливості забезпечення трансформування 
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педагогічних ідей, інноваційних технологій, перспективного досвіду в практику роботи 
педагогів закладу. 

Упродовж 2017/2018 навчального року відбулося по два засідання методичних 
об’єднань художньо-технічного та спортивно-технічного напрямків, на яких обговорювались 
актуальні питання організації освітнього процесу у гуртках. 
Упродовж навчального року проведено педради з питань: 
30.08.2017 р. 

1. Аналіз роботи педагогічного колективу ЗОЦНТТУМ у 2016/2017 навчальному році 
та визначення основних аспектів розвитку закладу у 2018/2019 навчальному році.  

2. Про педагогічне навантаження працівників ЗОЦНТТУМ на 2017/2018 навчальний 
рік. 

3. Про організований початок навчального року, обговорення та погодження плану 
роботи центру на 2017/2018 навчальний рік, затвердження режиму роботи центру, структури 
навчального року. 

4. Про індивідуальні траєкторії розвитку особистості дитини як основи гуманістичного 
виховання. 

5. Про підсумки вивчення перспективного досвіду роботи керівника гуртків 
О. Ладижець. 

6. Про підготовку до атестації педагогічних працівників. 
22.12.2017 р. 

1. Про підсумки роботи закладу за І півріччя 2017/2018 навчального року та 
організацію й проведення масових заходів під час зимових канікул. 

2. Про вплив методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогів 
закладу на якість освітнього процесу. 

3. Про задатки, здібності, обдарованість у контексті успішного розвитку особистості. 
 30.03.2018 р. 

1. Про роботу педагогічного колективу щодо виконання заходів з реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

2. Аналіз атестації педагогічних працівників закладу у 2017/2018 навчальному році. 
3. Про самоосвіту як умову професійного росту педагога.  
4. Про формування науково-дослідницьких умінь і навичок учнів-членів МАН шляхом  

їх участі у пошуковій, експериментальній, дослідницькій роботі в різних галузях науки, 
техніки, культури. 
01.06.2018 

1. Про закінчення 2017/2018 навчального року та планування роботи на літній період.  
2. Підведення підсумків масових заходів та роботи МАН за навчальний рік. 
3. Про систему методичного забезпечення інноваційної  педагогічної діяльності 

керівників гуртків ЗОЦНТТУМ у процесі роботи над єдиною науково-методичною 
проблемною темою. 

У методичному кабінеті оформлено наочність на допомогу педагогічним працівникам 
центру: аналітична інформація за підсумками проведення обласних та всеукраїнських 
конкурсів на кращу методичну розробку; обласних та всеукраїнських семінарів; нормативно-
інформаційні матеріали позашкільної освіти; матеріали атестації педагогічних працівників 
центру; підшивки газет та журналів, інших освітніх видань. 

У Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 
приділяється увага роботі з забезпечення права педагогічних працівників на підвищення 
кваліфікації. Планування роботи закладу передбачає створення необхідних умов для 
зростання фахової майстерності педагогів. Вчасно було подано замовлення в ЗІППО на 
проходження курсів керівниками гуртків на 2017/2018 навчальний рік. У закладі складено 
перспективний план курсової підготовки. Надавалася методична допомога керівникам 
гуртків у виборі тем для підготовки і написання курсових робіт. Відповідно до плану за 
поточний рік курси пройшли 8 (вісім) керівників гуртків. 
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Упродовж навчального року вивчався досвід роботи керівника гуртків О. Лібак з 
питання „Чому дітям України цікаве японське оригамі?”. З цією метою створено творчу 
групу з вивчення перспективного досвіду роботи педагога, затверджено план; надавалася 
методична допомога з реалізації методичних прийомів, які використовуються педагогом в 
освітньому процесі.   

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06 жовтня 2010 року № 930, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року № 1255/18550 (зі змінами), у 
2017/2018 навчальному році проведено атестацію трьох педагогічних працівників 
Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Атестаційною комісією зверталась увага на результативність роботи педагогів, їх 
науково-методичну діяльність, рівень досягнень вихованців у обласних та всеукраїнських 
масових заходах, участь у конкурсах фахової майстерності. Так, у 2016/2017 навчальному 
році О. Ільченко став переможцем І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у категорії 
„Навчальні програми та навчальна література за науково-технічним напрямом позашкільної 
освіти” та лауреатом ІІ етапу цього конкурсу, а також посів І місце у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів „Джерело творчості” у номінації „Керівник гуртків-2017”. У всеукраїнському 
конкурсі серед педагогів позашкільних навчальних закладів (початково-технічний профіль) 
методична розробка О. Лібак „Використання методу снапології для моделювання об’ємних 
фігур на заняттях гуртків „Геометричне моделювання” нагороджена дипломом ІІ ступеня 
Українського державного центру позашкільної освіти. У цьому році педагог видала 
навчально-методичний посібник „Інноваційні технології в роботі гуртка „Оригамі”, який 
схвалений науково-методичною радою Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Відкриті заняття, майстер-класи, творчі звіти, виступи на педрадах, семінарах – 
далеко не повний перелік заходів, що сприяють творчому і професійному росту педагогічних 
працівників, покращенню освітнього процесу. Працівники, які атестувалися, вчасно пройшли 
курсову підготовку, залучалися до участі у роботі методичних об’єднань, творчих груп та 
професійних конкурсів. 

Підсумками проходження педагогами атестації були їх виступи на засіданні 
атестаційної комісії 28 березня ц.р., де вони представили матеріали з досвіду роботи у 
міжатестаційний період. Атестаційною комісією було відзначено системність та ефективну 
роботу педагогів у режимі інноваційних змін. 

Комісією проатестовано всіх педпрацівників та прийнято відповідні рішення.  
Керівникам гуртків Дичці Оксані Йосипівні та Ільченку Олексію Іванвичу 

встановлено 12 тарифний розряд. Атестаційною комісією ІІІ рівня департаменту освіти і 
науки Оксані Андріївні Лібак присвоєно педагогічне звання „Керівник гуртка-методист”. 

Матеріали за підсумками атестації оформлені згідно з вимогами та зберігаються в 
методичному кабінеті для використання в педагогічній діяльності та впровадження в освітній 
процес інноваційних форм та методів роботи з вихованцями закладу. 

У ЗОЦНТТУМ упродовж квітня 2018 року відбувся обласний конкурс серед педагогів 
закладів позашкільної освіти декоративно-ужиткового профілю науково-технічного 
напрямку „Нетрадиційне заняття гуртка”. 

Конкурс проводився з метою сприяння інноваційній діяльності працівників закладів 
позашкільної освіти, удосконалення фахової майстерності педагогів, пропаганди 
прогресивної методики позашкільної роботи, використання українських національних 
традицій у процесі виховання учнівської молоді. 

Зміст представлених робіт базується на використанні кращих форм нетрадиційного 
заняття із власного досвіду роботи педагогів. При оцінюванні перевага надавалася 
оригінальним роботам, що відображали особисту думку педагога.  
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Конкурс став складовою частиною системи методичної роботи в центрі. Створення 
методичних розробок є ефективним засобом підвищення рівня педагогічної майстерності, а 
також важливим критерієм оцінки роботи педагогічного працівника при атестації. 

Аналізуючи навчально-методичну роботу в 2017/2018 навчальному році, слід 
зазначити, що пріоритетними у діяльності закладу є забезпечення інтеграції методичних 
зусиль педагогів щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій, систематизація 
та впровадження педагогічного досвіду, ефективних управлінських технологій, орієнтованих 
на співпрацю учасників освітнього процесу; підвищення професійної майстерності 
педагогічних працівників шляхом проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток 
творчих можливостей педагогів. 

Організаційно-масова робота центру направлена на розвиток особистості дитини, 
задоволення її пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, що несе в собі виховний заряд.  

Упродовж червня 2017 року – травня 2018 року розроблено інформаційно-методичні 
та навчально-методичні рекомендації  для проведення: 
– обласного етапу всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання;  
– тематичних заходів до Дня партизанської слави;  
– виховних годин патріотичного спрямування до Дня захисника України; 
– тематичних заходів з нагоди Всеукраїнського тижня права;  
– заходів щодо відзначення Дня Соборності та Свободи України; 

– виховної години, присвяченої історії Української революції 1917 – 1921 років та подвигу 
українських юнаків під Крутами; 

– заходів щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав і 29-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан; 
– заходів з вшанування подвигу учасників Революції гідності; 
– тематичної лекції „Роль проголошення 15 березня 1939 року незалежності Карпатської 
України у боротьбі за власну державність” 
– заходів, приурочених до 32-ї річниці з дня Чорнобильської катастрофи; 
– заходів щодо відзначення Дня пам`яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні. 

Крім цього, для популяризації науково-технічної творчості та в рамках поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді проведено: 
– виставку-конкурс стендових моделей, присвячену Дню Незалежності України 24–27 серпня 
2017 року; 
– виставку стендових моделей до Дня захисника України спільно з ГО „Рух допомоги 
військовим Закарпаття” 14–16 жовтня 2017 року; 
– виставку стендових моделей до Дня пам`яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 9–13 травня 2018 року. 

Загалом було розроблено рекомендації з проведення та відбулося 14 заходів з 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

З метою популяризації діяльності гуртків науково-технічного напряму керівниками 
гуртків ЗОЦНТТУМ у 2017/2018 н.р. проведено 9 виїзних майстер-класів у Воловецькій 
філії ЗОЕНЦУМ „Арніка”. 

Упродовж 2017/2018 навчального року вихованці гуртків взяли участь у наступних 
всеукраїнських масових заходах: 

Всеукраїнських змаганнях на Кубок УДЦПО серед учнівської молоді зі спортивної 
радіопеленгації, які проходили у м. Київ 21 – 25 вересня 2017 року. Команда зайняла п’яте 
місце. 

Всеукраїнській виставці-конкурсі з історико-технічного стендового моделювання, що 
проходила 26–28 жовтня у м. Луцьк. Рішенням суддівської колегії були нагороджені: 
– дипломом І ступеня у номінації „Фентезі” (масштаб 1/72) та дипломом ІІІ ступеня у 
номінації „Бронетехніка гусенична” (масштаб 1/72) – Шоляк Максим; 
– дипломом ІІІ ступеня у номінації „Діорами, віньєтки” (масштаб 1/35) – Бесага Роман. 
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З 17 по 19 квітня 2018 року команда Закарпатської області взяла участь у 
Всеукраїнському конкурсі-змаганнях з початкового технічного моделювання, який проходив 
у туристичному комплексі „Буковель”. 

Результати організаційно-масової роботи аналізуються в наказах закладу. Звіти та 
інформація про проведення заходів оприлюднюються на сайті центру. 

Для вихованців закладу стали традиційними такі свята: День відкритих дверей, свято 
– нагородження кращих гуртківців та призерів обласних, всеукраїнських масових заходів, 
День Святого Миколая, новорічні свята, День захисника Вітчизни, показові виступи юних 
авіамоделістів та ін. 

Відповідно до плану роботи закладу та плану проведення обласних масових заходів з 
учнівською молоддю на 2018 рік відділом дизайну та декоративно-прикладного мистецтва 
Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді упродовж 
2017/2018 навчального року розроблено, організовано, проведено ряд масових заходів. 

Зокрема, у червні 2017 р. Українським державним центром позашкільної освіти було 
проведено оцінку експонатів, представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс науково-
технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і творчість — тобі, Україно!”. 

На конкурс було подано 337 робіт із 22 областей України та м.Києва. Від Закарпатської 
області подано 15 робіт, 8 з яких стали переможцями (керівники гуртків: О. Ільченко, 
Т. Левляс, М. Шикула, В. Мокрані). 

Також у червні 2017 р. Українським державним центром позашкільної освіти було 
проведено оцінку експонатів, представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс робіт учнів 
молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

На конкурс було подано близько 297 робіт із 23 областей України та м.Києва. Від 
Закарпатської області подано 15 робіт, 8 з яких стали переможцями. 

15 вересня 2017 року в Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості 
учнівської молоді проведено День відкритих дверей, під час якого педагоги та учні закладу 
презентували свої творчі доробки (біля 300 робіт). 

Всі бажаючі взяли участь у майстер-класах, які проводилися на території центру. Не 
залишилося жодного байдужого, хто завітав на цей захід. 

 З 25 вересня до 18 жовтня 2017 року проведено обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу робіт юних фотоаматорів ,,Моя Україно!’’ На конкурс надійшло 242 роботи від 
учнів закладів загальної середньої, позашкільної освіти із 13 районів та міст області. 

Роботи були представлені у 10-ти номінаціях за трьома віковими категоріями. За 
підсумками конкурсу та на підставі рішення журі відзначено 96 фоторобіт. 27 кращих робіт 
взяли участь у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фотоаматорів ,,Моя Україно” м. Київ. 
12 вихованців гуртків та учнів шкіл Закарпатської області, учасників цього конкурсу, 
нагороджено дипломами Українського державного центру позашкільної освіти (керівник 
гуртка переможців – Полянський С.Ф.). 

З 12 грудня 2017 року до 19 січня 2018 року проведено виставку робіт вихованців 
гуртків Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Від 
Миколая до Різдва”. На урочистому відкритті виставки було нагороджено майже 200 кращих 
гуртківців дипломами Закарпатського ОЦНТТУМ за активну участь у заході та вручено 
різдвяні подарунки. На виставці було преставлено 545 робіт від вихованців 18 гуртків 
ЗОЦНТТУМ. Усі роботи гуртківців вирізнялися оригінальністю та високим художнім 
рівнем. Прикрасою заходу, вже четвертий рік поспіль, був виступ народного вокального 
ансамблю ,,Ужанка” Ужгородського районного відділу культури, який виконав кілька 
різдвяних пісень та колядок. 

З 1 до 20 березня 2018 року в Закарпатському обласному центрі науково-технічної 
творчості учнівської молоді був проведений другий етап Четвертого фестивалю-конкурсу 
,,Воскресни, писанко!’’. На конкурс надійшла 101 робота від вихованців 13 гуртків 
ЗОЦНТТУМ. Роботи були представлені у 10-ти номінаціях. Відзначено 45 вихованців та 4 
колективи гуртківців ЗОЦНТТУМ, які стали переможцями другого етапу Четвертого 
фестивалю-конкурсу ,,Воскресни, писанко!’’ 
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29 березня 2018 року роботи переможців ІІ етапу конкурсу взяли участь у ІІІ етапі 
конкурсу „Воскресни писанко!”, за підсумками якого Закарпатський обласний центр 
учнівської молоді виборов перше місце серед закладів освіти обласного підпорядкування 
Закарпатської області. 

19 березня–20 квітня 2018 року проведено обласний етап Всеукраїнських виставок-
конкурсів науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і творчість – тобі, 
Україно!” та робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

На обласний етап виставки-конкурсу ,,Наш пошук і творчість тобі – Україно!” 
надійшла 171 робота від учнів закладів освіти Закарпатської області (ЗОЦНТТУМ та 
ПАДІЮН) із 14 районів, міст області та Вільховецької об’єднаної територіальної громади. 

Роботи були представлені у 20-ти номінаціях та 7 розділах. 
Відзначено 92 роботи: дипломом І ступеня – 21; дипломом ІІ ступеня – 33; дипломом 

ІІІ ступеня – 38. 
Найкращі 17 робіт учнів гуртків Закарпатської області з експозиції обласного етапу 

Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш 
пошук і творчість – тобі, Україно!’’ взяли участь у ІІІ етапі виставки-конкурсу (УДЦПО 
м. Київ). 

На обласний етап виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання надійшло 146 робіт від учнів закладів освіти 
Закарпатської області (ЗОЦНТТУМ та ПАДІЮН) із 14 районів, міст області та Вільховецької 
територіальної громади. 

Роботи були представлені у 8 розділах. Відзначено 47 робіт: дипломом І ступеня – 11; 
дипломом ІІ ступеня – 15; дипломом ІІІ ступеня – 21. 

Найкращі 15 робіт учнів гуртків Закарпатської області з експозиції обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-конкурсу учнів молодшого шкільного віку з початкового 
технічного моделювання взяли участь у ІІІ етапі виставки-конкурсі (УДЦПО м. Київ).         
Загалом упродовж 2017/2018 навчального року проведено: 

– виставку до Дня Відкритих дверей; 
– дві семестрові –,,Від Миколая до Різдва”, „Травнева”; 
– І етап ,,Знай і люби свій край”; 
– ІІ етап фестивалю-конкурс ,,Воскресни, писанко!”; 
– чотири обласні виставки ,,Моя Україно!”, ,,Захисники України: історія та 

сьогодення”, учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, ,,Наш 
пошук і творчість – тобі, Україно!”; 

організовано участь: 
 у трьох обласних виставках ,,Мій мальовничий край”, ,,Знай і люби свій край”, 

Четвертому фестивалі-конкурсі ,,Воскресни, писанко!”; 
- у чотирьох всеукраїнських виставках ,,Моя Україно!”, ,,Знай і люби свій край”, 

ПТМ, ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”. 
На них представлено робіт: 

– у семестрових – 1305 робіт (нагороджено 592 учнів). 
– у І і ІІ етапах – 142 роботи (нагороджено 73 учнів). 
– в обласних – 611 робіт (нагороджено 238 учнів). 
– у всеукраїнських 61 робота, з яких відзначені – 32: 
– 12 фоторобіт виставки ,,Моя Україно”; 
– 8 робіт виставки учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання; 
– 8 робіт  виставки ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”; 
– 4 роботи виставки ,,Знай і люби свій край”. 

Роботу Закарпатського територіального відділення Малої академії наук організовано 
на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. При 
ньому працює 18 філій. Минулого навчального року до структури територіального 
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відділення влилися наукові товариства об’єднаних територіальних громад: Тячівської, 
Полянської (Свалявський район), а цього – Баранинської (Ужгородський район). 

Мала академія наук структурована також за науковими профілями, відділеннями та 
секціями. У 2017/2018 н.р. у структурі Закарпатського територіального відділення МАН 
працювали 62 секції у 12 наукових відділеннях.  

Провідним і найбільш масовим заходом Малої академії наук є конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт. 

На виконання відповідних наказів Міністерства освіти і науки України та департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації в грудні 2017 та в січні 2018 року проведено І етап, а з 
26 січня до 16 лютого 2018 року – ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс-
захист). 

У І етапі конкурсу-захисту взяли участь близько 1250 учнів-членів Закарпатського 
територіального відділення Малої академії наук України. 

До участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту було допущено 432 учні 9 – 11 класів 
(у т.ч. 8 учнів 8 класу, 1 учень 7 класу) закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
області, що представляють філії та наукові товариства учнів територіального відділення.  

На розгляд журі було подано 432 наукові роботи учнів-членів МАН за відповідними 
відділеннями. 

У рамках проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту здійснювалося заочне 
оцінювання науково-дослідницьких робіт, оцінювання навчальних досягнень учасників із 
базових дисциплін (проведення контрольних робіт) та захист науково-дослідницьких робіт 
юних науковців. 

Під час заходу учасники захищали свої роботи в 61 секції та виконували контрольні 
завдання з 12 базових дисциплін. 

До роботи в журі ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту були залучені науковці та 
науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти області: Державного вищого 
навчального закладу „Ужгородський національний університет”, Закарпатської академії 
мистецтв. З них – 95 кандидатів наук, 12 – докторів наук. 

Завдання з базових дисциплін готували методисти Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, перевіряли контрольні роботи учасників досвідчені 
педагоги закладів загальної середньої освіти м. Ужгород та області. Організацію та 
проведення ІІ етапу конкурсу-захисту здійснював педагогічний колектив Закарпатського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Всього у обласному конкурсі взяло участь 432 учні 8 – 11 класів. Відповідно до класу 
навчання: учнів 11 класу – 167 осіб, 10 класу – 160, 9 класу – 96, 8 класу – 8 учнів і 7 класу – 
1 учень. 260 учасників cтали переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту і нагороджені 
грамотами відповідних ступенів департаменту освіти і науки Закарпатської 
облдержадміністрації. 

Переможці ІІ етапу стали учасниками фінального ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, який проходив в м. Київ 19 
– 24 квітня 2018 року. 

Від Закарпатської області в конкурсі-захисті взяли участь 50 учнів. Переможцями стали 
15.  

Крім Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учні-члени 
Закарпатського територіального відділення МАН брали активну участь в інших освітніх 
проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах, конференціях, які проводились у МАН. 

Так, команда Закарпатської області у складі 3 учнів та керівника взяла участь у VІІІ 
Всеукраїнській технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів „Майбутнє 
України”, яка проходила 21 – 23 листопада 2017 року в м. Київ. Кращого результату досяг 
проект Фречки Валентина, учня 11 класу Сокирницької загальноосвітньої школи І – III 
ступенів, який виборов І місце в номінації „Екологія та ресурсозбереження”. Він же у 
конкурсі „Intel Еко Україна” – національному етапі Міжнародного конкурсу науково-
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технічної творчості школярів „Intel ISEF 2018” виборов диплом І ступеня в номінації 
„Екологічна інженерія”. З проектом "Інноваційна технологія виготовлення паперу із опалого 
листя" В. Фречка представляв Україну на Міжнародній олімпіаді наукових та мистецьких 
проектів GENIUS Olympiad 2018, що відбулася з 11 по 16 червня 2018 року у м. Освего (штат 
Нью-Йорк, США). 

Крім цього, його винахід оцінили найвищими балами на олімпіаді в Тунісі, участь в 
якій брали представники 86 країн світу та на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. 

Команда манівців Закарпатської області в складі 3 учнів та керівника взяла участь у 
Всеукраїнському колоквіумі школярів „Космос. Людина. Духовність.”, який щорічно 
проводиться в м. Ужгород, за співорганізаторства Закарпатського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді та Закарпатського територіального відділення МАН. В 
2017 році колоквіум проходив у м. Ужгород 27 – 29 вересня. Представники Закарпатської 
області стали переможцями в секціях „Космос у лабораторії”, „Твої можливості людино”, 
„Краса врятує світ”. 

Активну участь беруть юні манівці також у пропедевтичних заходах МАН України, 
зокрема, таких як „МАН-Юніор”, метою яких є зробити доступною дослідницьку діяльність 
для учнів будь-якого віку. 

У Всеукраїнському інтерактивному конкурсі „МАН-Юніор Ерудит”, який проводився 
15-16 грудня 2017 р., взяли участь 103 учні у  різних номінаціях.  

У травні цього року 10 учнів-членів Закарпатського територіального відділення Малої 
академії наук України взяли участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі „МАН-
Юніор Дослідник”. За підсумками он-лайн захисту вісім юних манівців стали переможцями 
конкурсу і вибороли: в номінації Еколог-Юніор – два дипломи ІІІ  ступеня, в номінації 
Астроном-Юніор – шість дипломів ІІ ступеня. 

Закарпатське територіальне відділення є співорганізатором Всеукраїнської літньої 
школи з мистецтвознавства, яка щорічно проводиться в Закарпатській області на базі 
Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. В 2017 році 
літня школа з мистецтвознавства працювала з 3 по 10 липня. У цьому році, в липні, на 
Закарпатті проводились дві літні школи МАН – філологічна та мистецтвознавства. 

В грудні 2017 року був проведений обласний семінар керівників районних (міських) 
філій Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України  

 
„Організація роботи Закарпатського територіального відділення МАН України в 

контексті сучасних освітніх реформ”. Мета семінару – узагальнити досвід роботи педагогів з 
використання прийомів і методів формування дослідницьких умінь та навичок учнів, 
ознайомлення з інноваційними підходами в організації науково-дослідницької діяльності. 

22–24 травня цього року на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді проведено Всеукраїнський семінар-практикум методистів 
наукових відділень історії обласних малих академій учнівської молоді „Історична освіта як 
інструмент формування суспільної свідомості учнів МАН України: регіональні особливості”. 

У роботі семінару взяли участь методисти регіональних відділень МАН з 19 областей 
України та Національного центру „Мала академія наук України”. 

Для кращого інформаційно-методичного забезпечення діяльності територіального 
відділення у ЗОЦНТТУМ створений відкритий Internet-ресурс Zakarpatman на основі Google-
документів, що дає можливість учням та педагогам переглядати та завантажувати необхідні 
документи та різноманітну інформацію щодо діяльності територіального відділення МАН. 

У своїй роботі територіальне відділення активно використовує новітні інформаційні 
технології. Вже шостий рік поспіль для організації та проведення ІІ етапу конкурсу-захисту 
використовується електронна реєстрація учасників ІІ етапу, розроблена на основі Google 
документів з використанням хмарних технологій, яка цього року була ще більш 
удосконалена. В системі повністю змінена технологія публікації (оприлюднення) 
результатів, а також система автоматизовано виводить звіти  з усією необхідною 
інформацією. Це дозволило покращити рівень організації  та проведення конкурсу. 
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У 2017/2018 навчальному році Закарпатське територіальне відділення Малої академії 
наук продовжило плідну співпрацю із закладами вищої освіти області та окремими 
науковими установами. Зокрема, державним вищим навчальним закладом „Ужгородський 
національний університет”, Мукачівським державним університетом, Закарпатською 
академією мистецтв, Інститутом електронної фізики Національної академії наук України, 
Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Науковці надають методичну 
та практичну допомогу МАН в організації науково-дослідницької діяльності учнів, а також у 
проведенні ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН.  

Як і в попередні роки, у 2017/2018 навчальному році адміністративно-господарська 
робота була зорієнтована передусім на реалізацію рішень щодо здійснення організаційних, 
технічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і 
працездатності працівників, забезпечення ЗОЦНТТУМ необхідними для організації 
освітнього процесу меблями, обладнанням, витратними матеріалами, засобами 
індивідуального захисту, створення оптимальних режимів праці та відпочинку, встановлення 
ефективного контролю за підготовкою усіх споруд, приміщень та робочих кабінетів до 
занять тощо. Завдяки цьому навчальний рік у ЗОЦНТТУМ пройшов у відповідності до 
навчальних планів, автогосподарство закладу  відпрацювало безаварійно, а територія центру 
та його приміщення утримувалися в належному санітарному стані. У звичному режимі 
пройшов і опалювальний сезон, чому посприяли своєчасна профілактика та ремонт 
опалювальних котлів, низка інших заходів з підготовки теплового господарства центру до 
роботи в осінньо-зимовий період.   

У вересні – жовтні 2017 року було також перевірено та доукомплектовано первинні 
засоби пожежогасіння, здійснено, перезарядку і технічне обслуговування наявних у центрі 
порошкових та вуглекислотних вогнегасників;  було відкориговано, згідно з нормативами, по 
поверхові Плани евакуації працівників закладу та учнів центру на випадок пожежі чи інших 
надзвичайних ситуацій, на вогнегасники нанесено облікові номери за прийнятою на об’єкті 
системою нумерації, забезпечено розподільчі щитки схемами підключення 
електроспоживачів . 

Ще одна важлива складова успішної роботи в цьому напрямку – навчання з питань 
пожежної безпеки та охорони праці працівників. У закладі воно проводилося відповідно до 
законодавчо встановленого Порядку. Зокрема, директор, два його заступники та інженер з 
охорони праці ЗОЦНТТУМ пройшли навчання в Закарпатському навчальному центрі 
підготовки і перепідготовки кадрів і отримали відповідні посвідчення на перевірку знань з 
питань охорони праці та пожежної безпеки, дійсні до жовтня 2019 року. Торік у вересні було 
розроблено і затверджено наказом директора й нову Інструкцію про заходи пожежної 
безпеки для працівників Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді, з якою під особистий підпис ознайомилися всі, хто працює в закладі. 
Проходження працівниками навчань, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці 
та пожежної безпеки в ЗОЦНТТУМ відбувалося відповідно до Порядку здійснення навчання 
населення, Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань та 
визначалося наказом директора центру. Відповідні записи про це вносилися до журналів 
вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці. 

Загалом, завдання, поставлені на 2017/2018 навчальний рік, спільними зусиллями 
колективу центру у цілому виконані. Поряд з цим у роботі закладу є і недоліки. 
Проблемними залишаються питання: 
– вдосконалення моделі інноваційної освітньої системи закладу позашкільної освіти; 
– створення нових напрямків науково-технічних гуртків (автомоделювання, робототехніка, 
космічного макетування та моделювання, основ комп’ютерної графіки, конструювання 
транспортної техніки тощо); 
– вдосконалення організації і методики проведення масових заходів з учнівською молоддю з 
науково-технічного напрямку; впровадження у практику нових форм їх проведення, в т.ч. 
заочних; 
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– висвітлення науково-методичних досягнень педагогів; розповсюдження керівниками 
гуртків свого педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-
ресурсах; 
– потребує доопрацювання робота з педагогами із запровадження ІКТ; 
– урізноманітнення та удосконалення форм співпраці педагогічного колективу центру з 
батьками вихованців.  

 На основі аналізу попередньої діяльності Закарпатський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді визначив пріоритетні завдання на 2018/2019 
навчальний рік: 
– виконання державних законів та нормативних документів; 
– реалізація навчального плану і навчальних програм зі всіх напрямів гурткової роботи; 
– створення належних умов для адаптації вихованців у закладі позашкільної освіти, особливо 
вихованців груп раннього естетичного розвитку; 
– активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування 
навчального матеріалу на занятті гуртка, встановлення пріоритету заняття, як засобу 
соціалізації вихованців та розвитку життєвої компетенції; 
– продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі гурткової роботи та управлінської діяльності; 
– продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у освітній процес 
інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання; 
– створення здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та 
соціального здоров`я учасників освітнього процесу; 
– активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та 
послідовної роботи щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, турнірів різного 
рівня, участі роботи вихованців закладу у Малій академії наук; 
– використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, а також у співпраці 
з батьками та громадськістю; 
– впровадження моніторингових досліджень в освітній процес як критеріальних засобів 
визначення якості діяльності всіх напрямків роботи; 
– зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу; 
– проведення обласних семінарів, науково-практичних конференцій з питань удосконалення 
освітнього процесу у закладах позашкільної освіти області; 
– участь у всеукраїнських семінарах з метою вивчення та поширення досвіду з організації 
змістовного дозвілля дітей та підтримки обдарованої молоді;  
– охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування з метою їх соціальної адаптації та реабілітації; 
– розширення географії охоплення технічною творчістю учнів за рахунок створення гуртків у 
сільській місцевості; 
– вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду роботи з 
науково-технічної творчості закладів освіти, окремих педагогів, активне залучення до 
пропаганди з цих питань масових засобів інформації; 
– поглиблення співпраці в галузі позашкільної освіти з міжнародними організаціями, 
програмами, проектами; забезпечення участі молоді з числа вихованців у міжнародних 
конкурсах, змаганнях, виставках тощо; 
– застосування сучасних методик та моделювання освітнього середовища закладу, що 
забезпечуватиме широкий спектр можливостей для ефективного особистісного розвитку 
кожного вихованця, сприятиме створенню атмосфери пошуку і творчості. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Основні завдання: 

– створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації 
творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу; 

– створення умов для роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями для 
отримання високих результатів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та 
міжнародного рівнів; 

– залучення дітей і підлітків у гуртки науково-технічного напрямку та Малої академії 
наук;  

– формування творчої особистості, наукового світогляду і культури гуртківця у 
пошуках цікавої справи; 

– здійснення освітнього процесу відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 
нахилів, здібностей гуртківців; 

– формування в гуртківців свідомого та відповідального ставлення до власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

– покращення освітнього середовища, забезпечення запитів і можливостей дітей з 
особливими освітніми потребами для участі в освітньому процесі з метою їх подальшої 
інтеграції в суспільство, вступу до закладів професійної та вищої освіти;  

– посилення патріотичної та виховної функції закладу освіти через реалізацію 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді; формування у вихованців 
національної свідомості, людської гідності, культури міжнаціональних взаємин. 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

1. Провести набір дітей до гуртків 
та укомплектувати групи 

До 15 вересня 2018 Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
керівники гуртків 

 
 

2.  Здійснити документальне 
забезпечення освітнього процесу 
на 2018/2019 навчальний рік: 
- спланувати роботу гуртків на І, 
ІІ семестри навчального року; 
- скласти та затвердити розклад 
занять гуртків 

 
 
 
вересень 2018  
грудень 2018 
вересень 2018 

Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
керівники гуртків 
 
 
Заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 
 

 

3. Затвердити на 
2018/2019 навчальний рік: 
– навчальний план; 
– план роботи; 
– штатний розпис і тарифікацію; 
– режим роботи закладу; 
– структуру навчального року  
 

До 15 вересня 2018 Адміністрація закладу 

 

4. Видати накази про організований 
початок начального року 
  

До 15 вересня 2018 Адміністрація закладу 
 

5. Провести у гуртках місячник з 
безпеки дорожнього руху 
„Увага! Діти на дорозі!” 

Вересень 2018 Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
керівники гуртків 
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6. Скласти плани роботи відділів з 
урахуванням тематики єдиної 
науково-методичної проблемної 
теми закладу 

До 15 вересня 2018 Завідувачі відділів  
 

7. Укласти угоди про співпрацю у 
галузі позашкільної освіти на 
2018/2019 навчальний рік із 
закладами освіти, де працюють 
гуртки центру 

Вересень 2018 Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
керівники гуртків  

8. Скоригувати календарні  плани 
керівників гуртків за єдиними 
вимогами 
 

Вересень 2018 
січень 2019 

Заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

9. Узагальнити інформацію про 
контингент вихованців, скласти 
соціальні паспорти 

До 15 жовтня 2018  Заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

10. Забезпечити збереження 
контингенту учнів у гуртках 
упродовж навчального року 

Упродовж  року Керівники гуртків 
 
 

11. Налагодити належний контроль 
за організацією гурткової роботи, 
наповнюваності груп, 
зарахуванням дітей тощо 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

12. Організувати взаємовідвідування 
занять педагогами центру 

Упродовж року Заступник директора з 
НВР Ковач М.М.,  
керівники гуртків 

 

13. Посилити роботу з дітьми щодо 
профілактики правопорушень та 
булінгу в учнівському 
середовищі та вжити заходи 
щодо залучення дітей до занять у 
гуртках закладу 

Упродовж року Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
практичний психолог 
Орос О.Б.,   
керівники гуртків 

 

14. Проводити психологічний аналіз 
гурткових занять з метою 
покращення психологічного 
клімату взаємодії: педагог-
вихованець 

Упродовж року Практичний психолог 
Орос О.Б. 

 

15. Надавати психологічну допомогу 
керівникам гуртків  при 
вирішенні конфліктних ситуацій 
у дитячому колективі 

Упродовж року Практичний психолог 
Орос О.Б. 

 

16. Проводити оперативні та 
методичні наради з керівниками 
гуртків щодо організації  
освітнього процесу 

1 раз на місяць Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

17. Посилити патріотичну та 
виховну функцію закладу через 
реалізацію Концепції 
національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, 
організацію та проведення 

Упродовж року Педагоги центру 
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заходів, приурочених 100-річчю 
позашкільного руху, знаменним і 
пам’ятним датам календаря 

18. Забезпечити дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог та 
порядку в приміщеннях, 
лабораторіях, майстернях 

Упродовж року Заступник директора з 
АГР 
Ящищак В.С., 
керівники гуртків 

 

19. Створити сприятливі умови для 
розвитку учнівського 
самоврядування у гуртках 

Упродовж року Керівники гуртків  

20. Удосконалювати роботу гуртків 
ЗОЦНТТУМ з метою 
забезпечення оптимальних умов 
для гармонійного розвитку 
творчої особистості шляхом 
оновлення форм і методів 
проведення занять, позбавлення 
від трафарету й одноманітності, 
стимулювати творчу активність у 
різноманітних видах науково-
технічної та дослідницько-
експериментальної діяльності 

Постійно Заступники 
директора, 
керівники гуртків, 
завідувачі відділів, 
методисти 

 

21. Скласти та затвердити план 
проведення обласних масових 
заходів та роботи МАН з 
учнівською молоддю на 
2018/2019 навчальний рік 

Вересень 2018 Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
завідувачі відділів  

 

22 Організувати  участь  вихованців 
та команд у всеукраїнських 
масових заходах відповідно до 
плану проведення міжнародних і 
всеукраїнських заходів з 
учнівською та студентською 
молоддю 

Упродовж року Заступники 
директора, 
оргмасовий відділ 

 

23. Продовжити практику 
систематичного аналізу 
проведених занять та масових 
заходів, виконання навчальних 
планів та програм керівниками 
гуртків 
 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НВР 
Ковач М.М. 

 

24. Своєчасно проводити із учнями 
інструктажі з питань дотримання 
правил техніки безпеки, правил 
дорожнього руху, 
протипожежної безпеки 
 

Упродовж року Керівники гуртків  
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25. Проводити заходи щодо 
психологічної освіти гуртківців з 
питань навчання, розвитку, 
проблем життєвого 
самовизначення, самовиховання, 
взаємовідносин з дорослими та 
однолітками 

Упродовж року Практичний психолог, 
керівники гуртків 

 

26. Координувати форми і методи 
роботи із самоосвіти, 
спрямованої на підвищення 
педагогічної майстерності та 
вдосконалення фахової 
підготовки 

Постійно Заступники 
директора, завідувачі 
відділами, методисти 

 

27. За необхідності подавати 
адміністрації замовлення 
на придбання обладнання 
 

Упродовж 
року 

Керівники гуртків  

28. Спланувати гурткову роботу на 
період канікул 

Жовтень 2018, 
грудень 2018, 
березень 2019, 
травень 2019 

Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
оргмасовий відділ, 
керівники гуртків 

 

29. Поповнити в лабораторіях, 
майстернях необхідне 
унаочнення (правила 
техніки безпеки, 
рекомендації, схеми та інше) з 
дотри-манням естетичних вимог 
 

Упродовж 
року 

Інженер з охорони 
праці  
Туряниця В.В., 
керівники гуртків 

 

30. Проводити щосеместра виставки 
робіт вихованців закладу 

Грудень 2018 
 
Травень 2019 
 

Завідувач відділу 
дизайну та ДПМ 
Ільченко О.І., 
керівники гуртків 

 

31. Провести тематичні 
просвітницькі заходи відповідно 
до наказів департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

Упродовж року Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
керівники гуртків 
 

 

32. Забезпечувати ефективну 
взаємодію  та співпрацю із 
закладами загальної сереньої, 
позашкільної та вищої освіти –  
обмін учнівськими делегаціями 
та екскурсійними групами, 
інтернет-комунікація, реалізація 
спільних освітніх проектів тощо 
 

Упродовж року Педагоги центру  

33. Упроваджувати інноваційні 
методики та технології у освітній 
процес закладу 
 

Упродовж року Педагоги центру  
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34. Посилити взаємодію із 
громадськими організаціями 
(дитячими, природоохоронними, 
національно-патріотичними 
тощо) – забезпечення участі 
вихованців у освітніх проектах 
краєзнавчого, патріотичного, 
мистецького спрямування, 
соціально-просвітницьких, 
конкурсних заходах тощо 

Упродовж року Педагоги центру  

35. Здійснювати інформаційне 
висвітлення роботи ЗОЦНТТУМ 
у ЗМІ, постійно оновлювати сайт 
закладу 

Упродовж року Заступник директора з 
НМР Левляс Т.В., 
методисти 

 

36. Проводити заходи, тематичні 
бесіди, спілкування в гуртках, 
присвячені патріотичному і 
національному вихованню, 
знаменним датам, бесіди з 
правових питань, питань моралі і 
культури  

Упродовж року Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
оргмасовий відділ, 
керівники гуртків 
 

 

37. Проаналізувати хід підготовки 
закладу до нового навчального 
року  

Травень-червень 
2019 р. 

Адміністрація закладу  

 
ІІІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ 

Основні завдання: 
– залучення батьків до активної співпраці з педагогами центру; 
– організація роботи щодо навчання батьків з питань педагогіки, дитячої психології, проблем 
здорового способу життя; 
– залучення батьків до вирішення питання удосконалення освітнього процесу, підвищення 
іміджу закладу; 
– удосконалення форм співпраці педагогічного колективу центру з батьками вихованців 
(збори, лекції, тренінгові програми, дні родинної творчості тощо). 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

1. Провести „День відкритих 
дверей” у ЗОЦНТТУМ для 
батьків та учнів 

Вересень 2018 Директор 
Корсак В.В.,  
заступники директора, 
завідувачі відділів,  
методисти, 
керівники гуртків 

 

2. Провести батьківські збори у 
гуртках, вибори батьківських 
комітетів 

До 15 жовтня 2018 Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
керівники гуртків 

 

3. Здійснювати психолого-
педагогічну підтримку батьків 

Упродовж року Практичний психолог 
Орос О.Б.  
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4. Активізувати й урізноманітнити 
форми взаємодії з батьками 

Упродовж року Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
керівники гуртків  

 

5. Проводити засідання 
батьківського  комітету з питань 
освітньої діяльності закладу 

Упродовж року Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В.,  
керівники гуртків 

 

6. 
Вести індивідуальну роботу з 
батьками в плані щодо 
формування здорового способу 
життя та безпеки 
життєдіяльності учнів 

Упродовж року Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
практичний психолог 
Орос О.Б.,  
керівники гуртків 

 

7. Організовувати спільні 
учнівсько-батьківські заходи, 
залучати батьків до активної 
участі у масових заходах 

Упродовж року Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
керівники гуртків 

 

ІУ. КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ 

Основні завдання: 
– забезпечення якісних змін в освітньому просторі закладу відповідно до сучасних вимог; 
– аналіз стану виконання плану роботи і прийняття управлінських рішень; 
– створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів; 
– здійснення постійного контролю за роботою педагогів та за станом освітнього процесу; 
– забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки, правил пожежної 

безпеки, охорони праці. 
– моніторинг участі вихованців гуртків у масових заходах та прийняття на його основі 

рішень про ефективність роботи гуртка; 
– спільна дієва робота педагогічного колективу та батьківського комітету; 
– проведення систематичного моніторингу динаміки розвитку центру як освітнього 

закладу, життєвої компетенції вихованців; 
– раціональний та доцільний розподіл функціональних обов’язків між працівниками 

центру; 
– забезпечення систематичного інформаційного супроводу освітнього процесу на сайті, 

інформаційних стендах та у ЗМІ; 
– покращення матеріально-технічної бази закладу. 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

1. Забезпечувати неухильне 
дотримання вимог чинного 
законодавства з питань освіти, 
трудових відносин, безпеки 
життєдіяльності, охорони праці, 
фінансової дисципліни тощо 
 

Постійно Директор 
Корсак В.В.  
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2. Забезпечити контроль за 
виконанням Статуту центру, 
Законів України „Про освіту”, 
„Про мови”, „Про позашкільну 
освіту”, Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, режиму 
роботи закладу 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В. 

 

3. Здійснювати контроль діяльності 
та функціонування центру: 
 
1. Готовність закладу до нового 
навчального року. 

 
 

2. Комплектування гуртків та їх 
наповнюваність. 
 
 
3. Затвердження системи роботи 
закладу з охорони  праці, безпеки 
життєдіяльності вихованців  
 
 
 
 
 
 
4. Виконання наказів, 
розпоряджень, інструкцій, інших 
нормативних документів 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 
5. Виконання рішень 
педагогічної ради, методичної 
ради, наказів центру. 
 
6. Виконання навчальних планів і 
програм. 
 
 
7. Робота атестаційної комісії. 
 
 
 
8. Рівень і результативність 
освітнього процесу: ведення 
гурткової документації, 
відвідування занять гуртківцями, 
стан програмного забезпечення 
 
 

 
 
 
Серпень, 
вересень 2018 
 
 
Вересень, жовтень 
2018 
 
 
Постійно 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постійно 
 
 
 
 
 
Постійно 
 
 
 
Упродовж року 
 
 
 
Вересень 2018– 
березень 2019 
 
 
Упродовж року 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Директор 
 Корсак В.В., 
заступники директора 
 
Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
керівники гуртків 
 
Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
АГР 
Ящищак В.С., 
інженер з охорони 
праці  
Туряниця В.В. 
 
Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 
 
 
Директор, 
Корсак В.В., 
заступники директора 
 
Директор, 
Корсак В.В., 
заступники директора 
 
Директор 
Корсак В.В. 
 
 
 
Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 
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9. Ефективність навчально-
методичної роботи, діяльність 
методоб’єднань 
 
 
 
10. Координація роботи з НТТ та 
роботи МАН у закладах 
позашкільної освіти  районів, 
міст області 
 
11. Перевірка правильності 
ведення і зберігання ділової 
документації. 

Упродовж року 
 
 
 
 
 
Постійно 
 
 
 
 
2 рази у рік 

Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В. 
 
Директор, 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 
 
Завідувач 
методичного відділу 
Рудняська М.М. 

4. Здійснити розподіл 
педагогічного навантаження 

До 15 вересня 2018 Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

5. Відкорегувати списки педагогів, 
які підвищуватимуть 
кваліфікацію 

Вересень 2018 Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
завідувач відділу 
Руднянська М.М. 

 

6. Перевірити та затвердити 
календарні плани завідувачів 
відділів, методистів 

До 15 вересня 2018 Директор 
Корсак В.В. 
 

 
 

7. Перевірити, затвердити 
календарно-тематичні плани 
керівників гуртків 

До 15 вересня 2018 Заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

8. Підготувати і провести засідання 
педагогічної ради центру (за 
окремим планом) 

Вересень 2018, 
грудень 2018, 
березень 2019, 
травень 2019 
 
 

Директор 
Корсак В.В.,  
заступники директора  

 

9. Підготувати і провести засідання 
методичної ради центру (за 
окремим планом) 

Вересень 2018, 
січень 2019, 
квітень 2019 

Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В.  

 

10. Відвідувати заняття керівників 
гуртків з метою надання 
практичної допомоги і контролю 
за виконанням навчальних 
програм у гуртках  

Упродовж року Директор 
Корсак В.В.,  
заступник директора з 
НВР 
Ковач М.М.,  
завідувачі відділами 
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11. Проводити оперативні наради з 
питань організаційно-масової, 
методичної, адміністративно-
господарської роботи 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В.,  
заступники директора  

 

12. Проводити перевірки стану 
відвідування гуртківцями занять 
з наступним обговоренням стану 
справ 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НВР Ковач М.М. 

 

13.  Уживати заходи для дотримання 
у повному обсязі Типового 
положення про атестацію 
педагоггічних працівників, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
06.10.2010 № 930 (зі змінами). 
Забезпечити відкритість, 
об’єктивність та системність 
оцінювання педагогічної 
діяльності працівників під час 
проходження атестації 

Постійно Директор 
Корсак В.В. 

 

14. Здійснювати аналіз участі 
гуртківців  у змаганнях,  
конкурсах, виставках, конкурсах-
захистах, їх результативність 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 

 

15. Забезпечити проходження 
медичного огляду працівниками 
центру 

Вересень, жовтень 
2018 

Директор 
Корсак В.В., інженер з 
охорони праці  
Туряниця В.В. 

 

16. Здійснювати відвідування 
методичних заходів з метою 
контролю за якістю їх 
проведення 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В.,  
заступники директора 

 

17. Створювати організаційно-
педагогічні умови для 
послідовних системних змін в 
освітньому процесі, 
впровадження інноваційних 
технологій  

Упродовж року Директор 
Корсак В.В.,  
заступники директора 

 

18. Підготувати та провести наради 
при директору з питань 
удосконалення освітнього 
процесу у закладі: 

   

18.1 
 
 
 
 
 
 

1. Про початок навчального року, 
підготовка та оформлення 
документації на новий 
навчальний рік, організація 
роботи з набору дітей у гуртки 
центру. 
2. Про організацію та проведення 
Дня відкритих дверей у 
ЗОЦНТТУМ. 

Вересень 2018 Директор  
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 
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3. Про організацію та проведення 
Круглого столу „Позашкільному  
руху – 100 років”.  
4. Про організацію та проведення 
Всеукраїнського колоквіуму 
школярів „Космос. Людина. 
Духовність.” 

18.2. 1. Про організаційні заходи по 
проведенню атестації 
педагогічних працівників у 
2018/2019 навчальному році. 
2. Про роботу закладу з питань 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності вихованців. 
3. Про медогляд працівників 
центру. 
4. Про підготовку та проведення 
відкритих занять педагогами, 
складання плану. 

Жовтень 2015 Директор 
Корсав К.В., 
заступники директора, 
інженер по охороні 
праці  
Туряниця В.А. 

 

18.3. 1. Про проведення інвентаризації 
майна. 
2. Про виконання педагогічними 
працівниками правил 
внутрішнього трудового 
розпорядку. 
3. Про ефективність та дієвість 
інноваційних педагогічних 
технологій та їх вплив на рівень 
розвитку вихованців.  

Листопад 2018 Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
бухгалтерія 
 

 

18.4. 1. Про стан ведення ділової 
документації працівниками 
закладу. 
2. Про проведення гурткової 
роботи та масових заходів під 
час зимових канікул. 
3. Про номенклатуру справ на 
2019 рік. 
4. Про складання графіку 
відпусток на 2019 рік. 
5. Про виконання заходів з 
національно-патріотичного 
виховання. 
6. Про випуск видання „Науково-
технічний калейдоскоп” 

Грудень 2018 
 
 
 
 
 

Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 
 

 
 
 
 
 
 

18.5. 1. Про виконання плану заходів з 
відзначення 100-річчя з дня 
народження Василя Сухомлин-
ського. 
2. Про дотримання правил 
техніки безпеки, охорони праці 
та протипожежної безпеки. 
3. Про виконання навчальних 
планів керівниками гуртків, 

Січень 2019 Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
інженер з охорони 
праці 
Туряниця В.В. 
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ведення гурткової документації. 
4. Про підсумки роботи 
колективу за І півріччя. 
5. Про підсумки проведення 
різдвяно-новорічних свят. 

18.6. 1. Про стан підготовки до 
обласного етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН. 
2. Про аналіз діяльності 
методичних об’єднань закладу.  
3. Про хід атестації педагогічних 
працівників. 
4. Про психологічний супровід 
освітнього процесу закладу 

Лютий 2019 Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів, 
практичний психолог 
Орос О.Б. 

 

18.7. 1. Про стан упровадження 
сучасних інформаційних 
технологій у практику роботи 
педагогів центру. 
2. Про самоосвітню роботу 
педагогічних працівників. 
3. Про підсумки ІІ етапу 
конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН. 
4. Про наслідки контролю за 
збереженням дитячого 
контингенту в навчальних 
групах. 

Березень 2019 Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів, 
методисти 

 

18.8. 1. Про підсумки проведення 
атестації. 
2. Про підготовку до проведення 
виставок. 
3. Про нетрадиційні заняття та їх 
роль у освітній діяльності 
закладу. 
4. Про ефективність участі 
вихованців у обласних, 
всеукраїнських масових заходах. 
5. Про підсумки участі педагогів 
закладу в обласному конкурсі на 
кращу методичну розробку. 
6. Про випуск методичного 
вісника.  

Квітень 2018 Директор 
Корсак В.В., 
завідувачі відділів, 
методисти 

 

18.9. 1. Про закінчення 2018/2019 та  
підготовку до 2019/2020 
навчального року.  
2. Про звітну документацію 
працівників закладу за 2018/2019 
навчальний рік. 
3. Про планування роботи на 
період літніх канікул. 
 

Травень 2019 Директор 
Корсак В.В., 
завідувачі відділів, 
методисти 
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18.10 1. Про підсумки роботи педагогів 
над ІІІ етапом науково-
методичної проблемної теми 
закладу. 
2. Про підсумки роботи з 
батьками. 

Червень 2019 
 

Директор 
Корсак В.В., 
заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В. 

 

18.11 1. Про підготовку до нового 
навчального року, складання 
проекту річного плану. 
2. Про результати перевірки 
санітарно-гігієнічних норм у 
навчальних приміщеннях, 
лабораторіях, майстернях. 

Серпень 2019 Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора 
 

 

19. Здійснювати контроль за 
самоосвітньою роботою 
педагогів, використанням у 
освітньому процесі технічних 
засобів навчання, ІКТ 

Упродовж року Директор  
Корсак В.В.,  
заступники директора, 
завідувачі відділів 

 

 
V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Основні завдання: 
– надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогічним працівникам 

закладу в організації гурткової роботи; 
– підготовка і розповсюдження методичних матеріалів на допомогу керівникам 

гуртків; 
– розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної 

культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, забезпечення 
своєчасної курсової перепідготовки педагогів; 

– програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності ЗОЦНТТУМ; 
– удосконалення діючих навчальних програм, впровадження навчальних програм 

нового покоління, підготовка методичних рекомендацій за напрямками роботи, посібників, 
довідників тощо; 

– забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом упровадження нових 
педагогічних технологій; 

– вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, 
організації науково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних 
заходів (конференцій, турнірів, конкурсів тощо); 

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, 
педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного 
досвіду; 

– виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду, узагальнення і 
поширення перспективних здобутків. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні за 

виконання 
Примітка 

1. Видати наказ „Про організацію 
навчально-методичної роботи в 
центрі на 2018/2019 навчальний 
рік”. Затвердити структуру 
методичної роботи на 2018/2019 
навчальний рік 

До 15 вересня 2018 Заступник директора з 
НМР Левляс Т.В.,  
завідувач 
методичного відділу 
Руднянська М.М., 
методисти 
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2. Узгодити плани роботи відділів До 10 вересня 2018 Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів 

 

3. Сформувати списки педагогів на 
чергову атестацію.  
Видати наказ про атестацію 
 
Оформити атестаційний куток 

Вересень 2018 
 
до 20 вересня 2018 
 
до 01 жовтня 2018 

Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
завідувач 
методичного відділу 
Руднянська М.М. 

 

4. Спланувати роботу методичних 
об’єднань  

До 15 вересня 2018 Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
голови МО: 
Ладижець О.О., 
Стельмах Д.В. 

 

5.  Провести круглий стіл  
„Позашкільному руху – 100 
років” 

Вересень 2018 Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 

 

6. Скласти графік відкритих занять До 10 жовтня 2018  Завідувач 
методичного відділу 
Руднянська М.М. 

 

7. Надавати методичну допомогу 
педагогам у підготовці до 
атестації з питань освітньої 
діяльності, здійснювати науко-
во-методичне консультування 
педагогічних кадрів щодо 
вдосконалення їх професійної та 
фахової майстерності, вивчати їх 
систему роботи 

Жовтень 2018–
березень 2019 

Атестаційна комісія  

8. Провести інструктивно-
методичні наради 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В., 
завідувач 
методичного відділу 
Руднянська М.М.  

 

9. Надавати методичну допомогу 
при підго-товці та проведенні 
змагань конкурсів, масових 
заходів 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 

 

10. Забезпечити систематичне 
ознайомлення педпрацівників 
центру з листами, змінами й 
доповненнями до чинних 
документів, методичними 
рекомендаціями з питань 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левлс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 
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позашкільної роботи отриманих з 
МОНУ, департаменту освіти і 
науки, вивчення та виконання їх 
вимог 

11. Спрямувати методичну роботу 
центру у 2018/2019 навчальному 
році на реалізацію  третього 
етапу науково-методичної 
проблемної теми: 
„Інноваційна діяльність закладу 
як умова удосконалення 
освітнього процесу, творчого 
зростання педагога та розвитку 
здібностей вихованців” 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 

 

12. Надавати методичну допомогу в 
організації  науково-технічної 
творчості та роботи МАН 
педагогічним працівникам  
закладів позашкільної освіти 
області 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 

 

13. Покращувати взаємодію 
керівників гуртків з батьками 
вихованців, проводити 
співбесіди щодо актуальних 
питань  діяльності ЗОЦНТТУМ 

Упродовж 
Року 

Заступник директора з 
НВР 
Ковач М.М.,  
заступник директора з 
НМР Левляс Т.В., 
керівники гуртків 

 

12. Розробляти рекомендації щодо 
змісту і форм роботи з 
обдарованими дітьми, організації 
науково-дослідної роботи учнів, 
участь у проведенні відповідних 
практичних заходів 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 

 

13. Розробляти психологічні заходи 
та прийоми, спрямовані на 
поліпшення взаємовідносин 
гуртківців, створення в дитячому 
колективі гарного 
психологічного клімату, 
розвиток індивідуальних 
здібностей гуртківців; 
самовдосконалення особистості 
педагога і вихованця. 
Спланувати роботу психолога на 
рік. 

Упродовж року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 2018 

Практичний психолог 
Орос О.Б. 

 

14. Проводити психологічне 
забезпечення оволодіння 
керівниками гуртків особистісно-
орієнтованої технології 
навчання, виховання та розвитку 
вихованців 

Упродовж року Практичний психолог 
 Орос О.Б. 
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15. Організувати роботу з молодими 
педагогами через діяльність: 
- наставництва; 
- вивчення адаптації та 
професійного становлення; 
- індивідуальної роботи з 
молодими педагогами, їх 
самоосвітню діяльність 

Упродовж року Заступник директора з 
НВР Ковач М.М., 
завідувачі відділів 

 

16. Підготувати матеріали до 
проведення обласних семінарів 
керівників гуртків закладів 
позашкільної освіти з НТТ і 
МАН 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В.,  
завідувачі відділів, 
методисти 

 

17. Провести обласний конкурс на 
кращу методичну розробку серед 
педагогів позашкільних закладів 

Квітень 2018 Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
завідувачі відділів, 
методисти 

 

18. Поповнювати банк даних 
методичної, нормативно-
правової документації в 
електронному вигляді 

Упродовж року Заступник директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
завідувачі відділів, 
методисти 

 

19. Створювати умови для розвитку 
професійної компетентності 
педагогічних працівників, їх 
загальної культури; забезпечення 
своєчасної курсової і 
семінарської перепідготовки 
організаторів і керівників гуртків 
з НТТУМ та МАН 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора  

 

21. Поновлювати банк передового 
педагогічного досвіду 

Упродовж року Завідувачі відділів, 
методисти, 
керівники гуртків 

 

22. Продовжити  роботу над 
вивченням досвіду роботи 
керівника гуртків Лібак О.А. 

Упродовж року Заступник 
директора з НМР 
Левляс Т.В., 
завідувач 
методичного відділу 
Руднянська М.М.  

 

23.  Брати участь у Всеукраїнських 
семінарах-практикумах з 
науково-технічного напрямку та 
роботи Малої академії наук 

Упродовж року Адміністрація, 
завідувачі відділами, 
методисти, керівники 
гуртків 

 

24. Забезпечити координацію  
навчально-виховної, 
інформаційно-методичної та 
організаційно-масової роботи 
районних, міських закладів 
позашкільної освіти області з 
НТТУМ та МАН 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступники директора, 
завідувачі відділів 
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VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

Основні завдання: 

– удосконалення системи організаційно-масової та дозвіллєвої роботи; 
– якісна підготовка і проведення традиційних та нетрадиційних масових заходів науково-

технічного та дослідницько-експериментального напрямків; 
– впровадження у практику нових форм масових заходів, в т. ч. заочних; 
– організація та активна участь у регіональних та обласних масових заходах. 
– активізація роботи з пропаганди науково-технічної творчості та науково-дослідницької 

діяльності учнівської молоді; 
– здійснення методичної та практичної допомоги керівникам гуртків та педагогам області 

в організації та проведенні масових заходів; 
– організація та проведення заходів національно-патріотичного спрямування; 
– проведення заходів для інтелектуально обдарованої молоді (форуми, конференції, 

конкурси тощо), організація робот літньої школи МАН. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю та заходів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти Закарпатської області на 
2018/2019 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Місце 
проведення 

Термін 
проведення 

1.  День відкритих дверей 
 

м. Ужгород Вересень 2018 

2.  Круглий стіл „Позашкільному руху – 100 
років” 

м. Ужгород Вересень 2018 

3.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
робіт юних фотоаматорів „Моя Україно!” 
(заочний) 

м. Ужгород Вересень – 
жовтень 2018 

4.  Обласний етап ІХ Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проектів „Майбутнє України” 

м. Ужгород Вересень 2018 

5.  Організація та проведення спільно з 
Українським державним центром позашкільної 
освіти Всеукраїнського колоквіуму 
„Космос. Людина. Духовність” 

м. Ужгород Вересень – 
жовтень 2018 

6.  Обласний етап Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу „МАН – Юніор 
Ерудит” 

м. Ужгород Жовтень 2018 

7.  Виставка історико-технічного стендового 
моделювання, присвячена Дню захисника 
України 

м. Ужгород Жовтень 2018 

8.  Обласний семінар керівників районних 
(міських) філій Закарпатського 
територіального відділення Малої академії 
наук України 

м. Ужгород Листопад 2018 

9.  ІІІ етап обласного конкурсу літературних 
творів, творів образотворчого мистецтва та 
фоторобіт на тему „Захисники України: історія 
та сьогодення” (номінація „Фоторобота”) 
 

м. Ужгород Листопад 2018 
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10.  Участь у Всеукраїнському конкурсі робіт 
юних фотоаматорів „Моя Україно!” (заочний) 

м. Київ Листопад 2018 

11.  Участь у ІХ Всеукраїнській науково-технічній 
виставці-конкурсі молодіжних інноваційних 
проектів „Майбутнє України” 

м. Київ Листопад 2018 

12.  Участь у Всеукраїнському відкритому 
інтерактивному конкурсі „МАН – Юніор 
Ерудит” 

м. Київ Листопад – 
грудень 2018 

13.  І етап обласної відкритої виставки-конкурсу 
„Мій мальовничий край”, присвяченої пам’яті 
З. Баконія 

м. Ужгород Грудень 2018 

14.  Участь у обласній відкритій виставці-конкурсі 
„Мій мальовничий край”, присвяченій пам’яті 
З. Баконія 

м. Ужгород Грудень 2018 

15.  Обласний семінар керівників гуртків 
початкового технічного моделювання, 
паперопластики, оригамі, моделювання 
іграшок-сувенірів закладів позашкільної освіти 

м. Ужгород Грудень 2018 

16.  Виставка робіт вихованців гуртків 
Закарпатського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді „Від 
Миколая до Різдва” 

м. Ужгород Грудень 2018 – 
січень 2019 

17.  І етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 
декоративно-ужиткового і образотворчого 
мистецтва „Знай і люби свій край” 

м. Ужгород січень 2019 

18.  Участь у ІІ етапі Всеукраїнської виставки-
конкурсу декоративно-ужитко-вого і 
образотворчого мистецтва „Знай і люби свій 
край” 

м. Ужгород Січень 2019 

19.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України 

м. Ужгород Січень – 
лютий 2019 

20.  Обласний етап Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу „МАН – Юніор 
Дослідник” 

м. Ужгород Лютий – 
березень 2019 

21.  Другий етап П’ятого фестивалю-конкурсу 
„Воскресни, писанко!” 

м. Ужгород Березень 2019 

22.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-
змагань учнів молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання 

м. Ужгород Березень 2019 

23.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України 

м. Київ Березень – 
квітень 2019 

24.  Обласний етап Всеукраїнських відкритих 
змагань учнівської молоді з авіамодельного 
спорту (вільнолітаючі моделі літаків у 
приміщенні) 

м. Ужгород Березень – 
квітень 2019 



 30

25.  Обласні етапи Всеукраїнських виставок-
конкурсів науково-технічної творчості 
учнівської молоді „Наш пошук і творчість – 
тобі, Україно!” та робіт учнів молодшого 
шкільного віку з початкового технічного 
моделювання 

м. Ужгород Березень – 
квітень 2019  
 

26.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-змаганнях 
учнів молодшого шкільного віку з початкового 
технічного моделювання 

м. Київ Квітень 2019 

27.  Обласний конкурс серед педагогів закладів 
позашкільної освіти на кращий освітній проект 
з проблем духовного виховання підростаючого 
покоління 

м. Ужгород Квітень 2019 

28.  Обласний етап Всеукраїнських відкритих 
змагань учнівської молоді з авіамодельного 
спорту (вільнолітаючі моделі) 

Ужгородський 
район 

Квітень 2019 

29.  Обласний етап Всеукраїнських відкритих 
змагань учнівської молоді з повітряних зміїв, 
ракетомодельного спорту та юних 
ракетомоделістів 

Ужгородський 
район 

Квітень 2019 

30.  Участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції учнів-членів МАН „Україна – 
очима молодих” 

м. Львів Квітень 2019  

31.  Участь у ІІІ етапі П’ятого фестивалю-конкурсу 
„Воскресни, писанко!” 

м. Ужгород Квітень 2019 

32.  Участь у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі „МАН – Юніор Дослідник” 

м. Київ Квітень – 
травень 2019 

33.  Обласний етап Всеукраїнських відкритих 
змагань учнівської молоді з авіамодельного 
спорту (повітряний бій) 

смт. Міжгір’я Травень 2019 

34.  Участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях 
учнівської молоді з повітряних зміїв, 
ракетомодельного спорту та юних 
ракетомоделістів 

м. Київ Травень 2019 

35.  Підсумкова виставка робіт гуртківців 
Закарпатського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді 
„Травнева” 

м. Ужгород Травень–
червень 2019  

36.  Дитячий табір відпочинку „Юний технік” з 
денним перебуванням 

м. Ужгород Травень–
червень 2019 

37.  Участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях 
учнівської молоді з авіамодельного спорту 
(вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) 

м. Київ Червень 2019 

38.  Оздоровлення та відпочинок переможців 
обласних, всеукраїнських та міжнародних 
масових заходів з науково-технічного та 
дослідницько-експериментального напрямів 
позашкільної освіти 

Закарпатська 
область,  
Херсонська 
область 

Червень–
липень 2019  
 

39.  Участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях 
учнівської молоді з авіамодельного спорту 
(вільнолітаючі моделі) 

м. Конотоп Червень–
липень 2019  
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40.  Участь у Всеукраїнських літніх школах МАН 
за напрямками 

м. Київ 
Хмельницька 
область 

Червень – 
серпень 2019 

41.  Обласний етап Всеукраїнського відкритого 
конкурсу юних фотоаматорів „Ми – діти 
України” 

м. Ужгород, 
Ужгородський 
район 

Липень 2019 

42.  Організація та проведення спільно з НЦ „Мала 
академія наук України” літніх шкіл МАН 
мистецтвознавства та філологічної 

м. Ужгород Липень 2019 

43.  Участь у Всеукраїнському відкритому 
конкурсі юних фотоаматорів „Ми – діти 
України” 

м. Київ Серпень 2019 

44.  Участь у Всеукраїнських наукових профільних 
школах Малої академії наук 

м. Київ Упродовж року 
(згідно з графіком) 

 

 
VІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Основні завдання: 

– створення системи планомірного поповнення закладу висококваліфікованими 
спеціалістами та забезпечення результативності професійної діяльності педагогічних кадрів; 

– підвищення ролі педагога у формуванні особистості; 
– підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення працівників, їх 

професійної діяльності. 
– поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної діяльності 

працівників закладу; 
– підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою формування педагога з високим 

рівнем професіоналізму, методичної і загальної культури, інноваційним творчим стилем 
роботи. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1. Організувати роботу щодо 
систематизації нормативно-правових 
документів з кадрових питань: 
 Конституції України, 
Закону України „Про освіту”; 
Закону України „Про позашкільну 
освіту”;   
Кодексу законів про працю України; 
Закону України „Про відпустки”; 
Інструкції про ведення ділової 
документації у позашкільному 
навчальному закладі; 
 Інструкції про ведення трудових 

книжок. 

Вересень 2018 Директор 
 Корсак В.В., 
завідувач 
методичного 
відділу 
Руднянська М.М 

 

2. Здійснити комплектацію центру 
працівниками на рік (згідно з штатним 
розписом) 

Вересень 2018 Директор 
Корсак В.В.,  
заступники 
директора 

 

3. Визначити навантаження педагогів 
(тарифікація) 

Вересень 2018 Директор 
Корсак В.В.,  
заступник 
директора з НВР 
Ковач М.М. 
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4. Проводити педагогічно доцільну 
розстановку педагогічних кадрів 

Постійно Директор 
Корсак В.В.,  
заступник 
директора з НВР 
Ковач М.М. 

 

5. Забезпечити дотримання нормативності 
у веденні документації з кадрових 
питань 

Постійно Завідувач 
відділу 
Руднянська М.М 

 

6. Скласти та здати звіт закладу 
позашкільної освіти (форма 1–ПЗ) 

Січень 2019 Директор 
Корсак В.В.,  
заступник 
директора з НВР 
Ковач М.М., 
завідувач відділу 
Руднянська М.М 

 

7. Підготувати і здати до департаменту 
освіти і науки  подання на кадровий 
резерв директора і заступників 
 

За запитом Директор 
Корсак В.В.,  
завідувач відділу 
Руднянська М.М 

 

8. Організувати роботу допоміжного 
персоналу 

Постійно Директор  
Корсак В.В., 
заступник 
директора з АГР 
Ящищак В.С.  

 

9. Удосконалити систему стимулювання 
діяльності працівників центру 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
 голова ПК 
 Левляс Т.В. 

 

10. Забезпечити надання працівникам 
центру  щорічних основних відпусток 
відповідно до чинного законодавства 
 

За графіком Директор 
Корсак В.В., 
завідувач відділу 
Руднянська М.М 

 

11. Забезпечити надання працівникам 
закладу соціальних, творчих  та 
додаткових відпусток 
 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
завідувач відділу 
Руднянська М.М 

 

12. Забезпечити погодження взаємодії 
адміністрації з колективом на основі 
колективного договору, проведення 
зборів трудового колективу, планування 
спільної діяльності у вирішенні 
головних завдань  

Упродовж року Директор  
Корсак В.В., 
заступники 
директора, 
 голова ПК 
Левляс Т.В. 

 

13. Продовжити роботу „Школи молодого 
педагога” центру 

Упродовж року Заступник 
директора з НВР 
Ковач М.М. 

 

17. Здійснити атестацію педагогічних 
працівників центру (згідно з 
перспективним планом) 

За графіком Директор  
Корсак В.В., 
атестаційна 
комісія 
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18. Забезпечити проходження курсів 
підвищення кваліфікації при ЗІППО 

За графіком Директор  
Корсак В.В., 
заступник 
директора з НВР 
Ковач М.М. 

 

19. 

Сприяти участі педагогічних 
працівників у професійних 
конференціях, семінарах тощо 

Упродовж року Заступник 
директора з 
НМР 
Левляс Т.В., 
завідувачі 
відділів 

 

20. Продовжити проведення майстер-класів 
і практичних семінарів для курсантів 
ЗІППО (в рамках співпраці) 

За графіком Директор  
Корсак В.В., 
заступник 
директора з НВР 
Ковач М.М., 
методисти 

 
 

21. Забезпечити дотри-мання положень 
нормативних до-кументів з трудово-го 
законодавства щодо ведення тру-дових 
книжок: 
нормативність ведення записів, їх 
відповідність нака-зам; відповідність 
кількості трудових книжок кількості 
працівників 

Постійно Директор  
Корсак В.В., 
завідувач 
методичного 
відділу 
Руднянська 
М.М. 

 

22. Вжити заходи для своєчасного видання 
та реєстрації наказів з кадрових питань 

Постійно Директор  
Корсак В.В., 
завідувач 
методичного 
відділу 
Руднянська М.М 

 

23. Провести роботу щодо систематизації 
посадових інструкцій працівників за  
критеріями: 
відповідність нормативам; 
затвердження адміністрацією; 
ознайомлення працівників 

Вересень–
жовтень 2018 

Завідувач 
методичного 
відділу 
Руднянська М.М 

 

 
VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.  
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Основні завдання: 

– забезпечення належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних 
санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог; 

– робота щодо ефективного та економного споживання енергоносіїв, збереження наявних 
матеріальних цінностей; 

– поліпшення умов експлуатації та утримання будівель центру; 
– здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти. 
 
 
 



 34

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1 Забезпечити готовність  закладу до 
початку нового навчального року 
відповідно до нормативів 

Серпень 2018 
 

Директор 
Корсак В.В., 
заступник  
директора з НВР  
Ковач М.М., 
заступник 
директора з АГР 
Ящищак В.С. 

 

2 Підготувати систему  електро-, тепло- 
та водопостачання до роботи в осінньо-
зимовий  період 

Серпень–
вересень 2018 
 

Заступник  
директора з АГР  
Ящищак В.С 

 

3  Провести обробку дерев’яних 
конструкцій даху вогнезахисним 
розчином 

Серпень  2018 Заступник  
директора з АГР  
Ящищак В.С 

 

4 Оновити нормативну базу у сфері 
пожежної безпеки (накази „Про 
організацію роботи з питань пожежної 
безпеки у 2018/2019 навчальному 
році”, „Про протипожежний режим у 
ЗОЦНТТУМ у 2018/2019 навчальному 
році” та ін.) 

Вересень 2018 Заступник  
директора з АГР  
Ящищак В.С 

 

5 Провести перезарядку вогнегасників 
 

Жовтень 2018 Заступник  
директора з АГР  
Ящищак В.С 

 

6 Спланувати бюджет центру  на 2019 
рік  

Грудень 2018 
 

Директор 
Корсак В.В., 
в.о.головного 
бухгалтера 
Юртин О.Ю. 

 

7 Укласти угоди на електро-, тепло- і 
водопостачання 

Січень 2019 
 

Заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С.  

 

8 Проаналізувати стан укладання 
договорів про повну індивідуальну 
матеріальну відповідальність між 
адміністрацією і матеріально-
відповідальними працівниками. При 
необхідності укласти їх 

І квартал 2019 
 

Заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С. 
 

 

9 Провести поточний ремонт навчальних 
приміщень 

ІІІ квартал 2019 
 

Директор 
 Корсак В.В., 
заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С. 

 

10 Проводити рейди-перевірки 
збереження і раціонального 
використання матеріальних цінностей  

Упродовж  
року  
 

Директор  
Корсак В.В., 
заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С., 
в.о.головного 
бухгалтера 
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Юртин О.Ю. 

11 Здійснювати постійний  контроль за 
використанням фінансових коштів 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
в.о.головного 
бухгалтера 
Юртин О.Ю. 

 

12 Забезпечити у відповідності з 
положенням своєчасне  
проведення інвентаризації  
матеріальних цінностей, їх ефективне 
використання, збереження та списання  

Упродовж  
року  
 

Директор 
Корсак В.В.,  
заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С., 
в.о.головного 
бухгалтера 
Юртин О.Ю. 

 

13 Покращувати матеріально–технічну 
базу гуртків 

Упродовж  
року  
 

Директор 
Корсак В.В., 
заступники 
директора 

 

14 Підтримувати належний технічний 
стан транспортних засобів 

Упродовж  
року  
 

Заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С., 
водії 

 

15 Проводити своєчасний ремонтом 
меблів і обладнання загального 
користування  

Упродовж  
року  

Старший 
майстер  

  

16 Оформити передплату  періодичних 
видань на 2019 рік 

ІУ квартал 2018 Заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С. 

 

17 Забезпечити дотримання санітарно-
гігієнічних норм у приміщеннях 
центру  

Упродовж року Заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С. 

 

18 Продовжити роботу з питань 
укладання договорів,  закупівлі 
матеріалів та обладнання 

Упродовж року Заступник   
директора з АГР 
Ящищак В.С. 
 

 

19 Здійснювати належний контроль за 
санітарним станом  навчальних 
кабінетів і приміщень закладу 

Упродовж року Заступник   
директора з АГР 
Ящищак В.С. 
 

 

20 Вживати дієві заходи щодо 
ефективного та економного 
споживання  енергоносіїв, збереження 
наявних матеріальних цінностей 

Упродовж року Заступник   
директора з АГР 
Ящищак В.С. 
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ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 З ПРАЦІВНИКАМИ ТА ВИХОВАНЦЯМИ 
Основні завдання: 

– забезпечення належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних 
санітарно-гігієнічних, технічних вимог; 

– збереження життя і здоров’я вихованців, працівників закладу; 
– забезпечення виконання заходів щодо безпеки життя і діяльності учасників навчально-

виховного процесу. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1 Здійснювати комплексні заходи щодо 
створення умов безпечної праці та 
навчання у закладі 

Постійно Директор 
Корсак В.В., 
інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

2 Призначити відповідальних за стан 
охорони праці, дотримання правил 
техніки безпеки та протипожежної  
безпеки у приміщеннях  

Вересень 2018 
 

Директор 
Корсак В.В., 
інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

3  Розробити та затвердити нові 
інструкції з охорони праці для 
працівників центру 

Вересень 2018 Заступник  
директора з АГР 
Ящищак В.С., 
інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

4 Забезпечити оптимальний тепловий та 
повітряний режим у приміщеннях 

Упродовж року Заступник  
директора з АГР  
Ящищак В.С., 
інженер з 
охорони праці  
Туряниця В.В. 

 

5 Аналізувати роботу відповідальних за 
дотримання техніки безпеки та 
протипожежної безпеки у приміщеннях 

Упродовж року 
 

Заступник  
директора з АГР  
Ящищак В.С., 
інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

6 Здійснювати контроль за дотриманням 
санітарно-гігієнічного режиму, правил 
пожежної безпеки та охорони праці 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В., 
заступники 
директора, 
інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

7 Проводити повторні інструктажі з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, протипожежної 
безпеки  з працівниками центру  

Вересень 2018 
січень 2019 

Інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 
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8 Провести вимірювання опору 
розтікання електроструму на основних 
заземлювачах магістралей і 
устаткування 

Серпень 2018 Інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В 

 

9 Організувати та провести День 
охорони праці 

Квітень 2019 Інженер з 
охорони праці  
Туряниця В.В. 

 

10 Перевірити знання працівниками 
ЗОЦНТУМ правил з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

Вересень 2018 Інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

11 Провести бесіди з безпеки 
життєдіяльності учнів напередодні 
канікул 

Грудень 2018, 
травень 2019 

Керівники 
гуртків 

 

12 Проводити вступний інструктаж з 
новопризначеними працівниками 

В перший день 
роботи, перед 
початком роботи 

Інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

13 Розглядати питання з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності на педрадах,  
нарадах відділів, нарадах при 
директорові 

Упродовж року Інженер з 
охорони праці 
Туряниця В.В. 

 

14 Проводити систематичний контроль та 
перевірку опалювальної системи 

Упродовж року Заступник 
директора з АГР 
Ящищак В.С.,  
оператор газової 
котельні 

 

15 Регулярно проводити бесіди з 
працівниками закладу з питань безпеки 
життєдіяльності, правил санітарії та 
гігієни, електро– та пожежної безпеки, 
з попередження дитячого травматизму 
тощо 

Упродовж року Інженер з 
охорони праці  
Туряниця В.В., 
керівники 
гуртків 

 

 
 

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
Завдання: 

– участь у міжнародних науково-освітніх програмах і проектах, організація та проведення 
науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, виставок, інших методико-
педагогічних заходів; 

– вивчення перспективного педагогічного досвіду роботи позашкільних закладів країн 
Європи для ефективного функціонування центру та використання в роботі сучасних 
педагогічних засобів та технологій. 

– поглиблення співпраці в галузі позашкільної освіти з міжнародними організаціями, 
фондами, програмами і проектами; 

– планування спільних програм міжнародного співробітництва з іноземними закладами в 
галузі позашкільної освіти. 
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№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1. Проводити міжнародний учнівський та 
педагогічний обмін у рамках освітніх 
програм, проектів 

Упродовж року Директор 
Корсак В.В.,  
заступники 
директора, 
завідувачі 
відділів, 
методисти 

 

2. Брати участь у міжнародних масових 
заходах 

Упродовж року Заступники 
директора, 
оргмасовий 
відділ,  
керівники 
гуртків 

 

3. Брати участь у міжнародних науково-
освітніх програмах і проектах; 
організовувати проведення науково-
практичних конференцій, семінарів-
практикумів, виставок, інших 
методико-педагогічних заходів 

Упродовж року  Директор 
Корсак В.В., 
заступники 
директора  
 

 

4. Організовувати підвищення рівня 
кваліфікації педагогів шляхом науково-
педагогічних контактів із 
позашкільними закладами зарубіжних 
країн в рамках міжнародних освітніх та 
наукових програм 

Упродовж року Заступники 
директора, 
оргмасовий 
відділ,  
керівники 
гуртків 

 

 
 

         


