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Звіт директора  

Кам'янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об'єднання 

на педагогічній раді 

за 2016 - 2017 навчальний рік 

 

1. Вступ 

У 2016 - 2017 навчальному році робота позашкільного навчально-виховного 

об'єднання була спрямована на виконання завдань чинних Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 

20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», 

Указу Президента України  від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженій Указом Президента України 

від 25.06.2013 № 344, листа Міністерства освіти і науки України від 19.03.2014 № 1/9-151 

«Про збереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування», 

державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і 

нормативно-правових документів у галузі загальної середньої  та позашкільної освіти. 

Метою діяльності позашкільного навчально-виховного об'єднання на 2016 - 2017 

навчальний рік було впровадження системи проектування професійного самовизначення 

обдарованої особистості дитини у позашкільному навчальному закладі. 

Пріоритетними завданням роботи  позашкільного навчально-виховного об'єднання у 

2016 - 2017 навчальному році були: cтворення сприятливих умов для особистісного 

становлення та всебічного розвитку кожної дитини, формування її життєвих 

компетентностей, розвитку обдаровань через забезпечення наступності в навчанні, 

системного психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу; організація 

змістовного дозвілля; розвиток потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до здоров’я, 

навичок безпечної поведінки; виховання гідності, поваги до прав людини та патріотизму. 

 Позашкільна освіта розцінюється як основна і головна, тому що це – розвиток 

творчого потенціалу особистості кожної дитини. У позашкіллі дитину поважають як людину 

і як особистість. І головне батьки це відчувають, територіальна громада відчувають нашу 

корисність та необхідність. 

 

2. Робота закладу над реалізацією освітніх програм та проектів в тому числі і 

внутрішніх. 

 В 2016 - 2017 навчальному році педагогічний колектив позашкільного навчально-

виховного об'єднання працював  над пошуком шляхів для реалізації завдань, визначених 

законодавством України в галузі позашкільної освіти, реалізуючи науково-методичну 

проблему.  

Було здійснено практичне дослідження науково-методичної проблеми, а саме 

проводилися: 

– педагогічні ради з тематичними питаннями: «Інтерактивні технології – шлях до 

формування творчої особистості вихованця», «Інноваційні підходи в роботі з обдарованими 

учнями»; 

– відкриті заняття гуртків; 
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– взаємовідвідування занять гуртків та обмін досвідом; 

– творчі звіти керівників гуртків; 

– удосконалення освітнього процесу. 

 

3. Кадрове забезпечення (якісний та кількісний склад)   

 Навчально-виховний процес в позашкільному навчально-виховному об'єднанні у 2016 

- 2017 навчальному році забезпечували 37 педагогічних працівників. Серед них 34 основних 

та 3 сумісника.  

Штатний розпис був таким: 

Директор – 1 ставка 

Заступник директора з навчально-виховної роботи – 2 ставки 

Заступник по господарській частині – 1 ставка 

Завідуюча методичним відділом – 1 ставка 

Методист – 3 ставки 

Завідуюча організаційно-масовим відділом – 1 ставка 

Культорганізатор – 1 ставка 

Якісний склад педагогічних працівників: 

- 8 розряд – 7  

- 9 розряд – 8 

- 10 розряд – 12 

- 11 розряд – 1 

- 14 розряд – 1 

- спеціаліст – 1 

- ІІ категорія – 4 

- І категорія – 2 

- вища категорія – 1 

 

4. Науково-методична робота 

Реформування позашкільної освіти в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх 

ідей, сучасних підходів до проведення гурткових занять. Важлива роль у фаховому зростанні 

педагога, покращенні якості позашкільної освіти, безперечно, належить організації науково-

методичної роботи в навчальному закладі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних 

заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового 

педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток 

творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як 

наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

     Головна мета науково-методичної роботи в позашкільному навчально-виховному 

об′єднанні – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань 

розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня. Методична служба в закладі 

являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й 

конкретному аналізі проблем керівників гуртків систему взаємопов’язаних заходів, дій і 

засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного керівника 

гуртка, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на 

досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку вихованців закладу. 
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     Основними  завданнями методичної служби закладу у 2016-2017 навчальному році 

були: 

- сприяння розвитку навичок самостійної роботи керівника гуртка з метою 

безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності; 

- розвиток педагогічної творчості; 

- формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідницької роботи; 

- покращення методичної підготовки педагогічних кадрів; 

- розвиток аналітичних навичок, самоаналіз й самоконтролю діяльності; 

- вивчення стилю роботи керівника гуртка, його особистісних якостей і на цій основі 

створення умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами 

вихованців, педагогів, батьків. 

     В 2016-2017 навчальний рік педагогічний колектив ПНВО працював над науково-

методичною проблемою: «Застосування педагогічних стратегій формування та розвитку 

дослідницької, інформаційної, комунікаційної, самоосвітньої та соціальної 

компетентностей учнів». 

     Протягом звітного періоду відповідно до плану роботи методичного відділу 

організовувалося проведення методичних заходів спрямованих на реалізацію фахового та 

особистісного потенціалу педагогів ПНВО: методичні наради, засідання методичного 

об’єднання, семінари-практикуми, педагогічні читання, тренінги для педагогів, 

експрес-курси «Хмарні сервіси в навчально-виховному процесі позашкільного 

навчального закладу», Тиждень педагогічної майстерності керівників гуртків, що 

атестуються, Тиждень педагогічної майстерності  керівників гуртків.  

    Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи в ПНВО 

використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, 

обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату 

колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-

технічної та педагогічної інформації. 

    В листопаді 2016р. педагогічні працівники ПНВО прийняли   участь   у   виставці   

передових   педагогічних  ідей  «Освіта м. Кам’янця – Подільського на шляхах 

реформування» та представили наступні роботи: 

№ 

з/п 
П.І.Б.  

Навчальний 

заклад, 

посада 

Назва матеріалу, 

класифікація 

 

Результат 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

1. 
Бондар Валентин 

Володимирович 

ПНВО,              

керівник 

гуртка 

Складові частини 

ПК та їх 

характеристики. 

Методичні 

рекомендації  

ІІ  

2. 
Долінська Сніжана 

Сергіївна 

ПНВО,              

керівник 

гуртка 

Патріотичне 

виховання засобами 

краєзнавчої роботи. 

 Методичні 

рекомендації 

ІІ 
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3. 
Лазаркевич Лариса 

Георгіївна 

ПНВО,            

методист 

Діагностування в 

системі 

внутрішкільної 

методичної роботи.  

Методичні 

рекомендації 

І 

4. 
Миколюк Наталія 

Григорівна 

ПНВО, 

керівник 

гуртка  

Зошит для 

практичних робіт 

гуртка                    

«Юні друзі природи 

молодшого               

шкільного віку». 

Посібник 

ІІ 

5. 
Кушнірук Тібор 

Іванович 

ПНВО, 

керівник 

гуртка 

Сучасні педагогічні 

технології успішного 

профільного 

навчання. 

Посібник 

ІІІ 

6. 
Слободян Марина 

Петрівна 

ПНВО, 

 керівник 

гуртка, 

вчитель 

трудового 

навчання 

Інноваційний 

освітній процес і 

педагогічна 

творчість.                 

Конспекти відкритих 

гурткових занять  

ІІ 

7. 
Слободян Марина 

Петрівна 

ПНВО,                 

керівник 

гуртка, 

вчитель 

трудового 

навчання 

Електронні 

презентації для 

занять гуртка 

«Основи кулінарії». 

Електронно-

дидактичний 

демонстраційний 

матеріал 

ІІ 

        Творча особистість педагога, ріст його фахової майстерності найбільше проявляється 

під час участі у конкурсах фахової майстерності.  Керівник гуртків Бондар В.В. пройшовши 

міський відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості-2017» в номінації «Керівник гуртків 

технологічного напряму», прийняв участь в обласному етапі. 

               Керівник гуртка Галецька Н.К. приймала участь в конкурсі рукописів навчальної 

літератури підготувавши методичний посібник на тему: «Підготовка дітей до одного з етапів 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Рятівник» (змагання з 

надання першої долікарської допомоги та рятувальні роботи). 

     Дульська А.А., керівник гуртка ПНВО приймала участь в конкурсі «Митці рідного 

краю». За результатами отримала сертифікат за участь. 
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      Однією із форм методичної роботи в ПНВО є проведення відкритих гурткових 

занять. Педагоги закладу, які атестуються в 2017 році згідно затвердженого графіка 

проводили відкриті гурткові заняття: 

- Бондар В.В.: «Відеосистема персонального комп’ютера»; 

- Воронюк В.О.: «Вулицями нашого міста»; 

- Кулішов Р.В.: «Етнографічні дослідження рідного краю»; 

- Кушнірук Т.І.: «В пошуках національних cкарбів»; 

- Слободян М.П.: «Проведення первинної обробки овочів. Нарізання овочів». 

     Протягом березня 2017р. відповідно до плану роботи методичного відділу ПНВО 

проходив місячник педагогічної майстерності керівників гуртків, в ході якого педагогічні 

працівники проводили згідно затвердженого графіка відкриті виховні заходи: 

№ 

п/п 

Назва заходу ПІБ педагогічного 

працівника 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Екологічний відділ 

1. Екологічна гра «Знайомі 

незнайомці» 

Гламозда Н.В. 07.03.2017р. Структурний 

підрозділ ПНВО 

(ЕНЦУМ) 

2. Конкурс плакатів до 

Всесвітнього дня води 

«Джерело під захистом»  

Яремко Н.Й. 07.03.2017р. ЗОШ №7 

 

3. Виховний захід: 

«Подорож весняними 

стежками» 

Борчук В.І 07.03.2017р. ЗОШ №7 

 

4. Тренінг креативності та 

розвитку творчих 

здібностей гуртківців на 

тему:                         

«Світ творчості навколо 

мене» 

Гоцуляк І.В. 09.03.2017р. ЗОШ №10 

 

5. Виховний захід 

«Знайомство з  першою 

квіткою» 

Миколюк Н.Г. 09.03.2017р. ЗОШ №15 

 

6. Виховний захід: «Квіти 

первоцвіти» 

Васьків Т.Р. 10.03.2017р. ЗОШ №10 

7. Виховна година «Брати 

наші менші» 

Журавель Н.І. 10.03.2017р. НВК №8                

Туристсько-краєзнавий відділ 

1. Краєзнавча конференція                 

«Дій, вивчай, 

досліджуй» 

Недря Т. В. 14.03.2017р. ПНВО              

(структурний 

підрозділ 

СЮТур) 

2. Тематичне               

заняття-практикум 

«Виший долю на 

Атаманюк Т. П. 15. 03. 2017р. ЗОШ №7 
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рушнику» 

3. Зустріч.з скульптором 

Кляпетурою С. І. 

«Вивчаємо народні 

ремесла» 

Кух О. М. 17. 03. 2017р. Майстерня вул. 

Довга,19 

Технологічний відділ 

1. Майстер-клас: «Історія 

виникнення нитяної 

графіки» 

Дульська А.А. 20.03.2017р. Структурний 

підрозділ ПНВО 

(МНВК) Кабінет 

обслуговуючої 

праці 

        В квітні 2017р. педагогічні працівники ЕНЦУМ прийняли участь в міській 

віртуальній науково-практичній конференції «Якість освіти через компетентнісний 

підхід та інноваційні освітні технології»:  

№ 

п/п 

П.І.Б.                       

педагогічного працівника 

Посада Назва статті 

1. Веренчук                            

Наталія Іванівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

Вик. ІКТ при організації гурткової роботи 

у позашкільних навчальних закладах 

2. Миколюк                             

Наталія Григорівна 

Керівник 

гуртка 

Інноваційні технології та                           

методи навчання 

3. Подшивалова                  

Людмила Сергіївна  

Заступник 

директора з 

НВР 

Поняття професійної компетентності 

педагога та його складові в умовах 

сучасного  позашк. Закладу 

4. Рулик                           

Людмила Володимирівна 

Завідувач 

методичним 

відділом 

Впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, як складова 

розвитку позашкільної освіти  

5. Яремко Наталя Йосипівна Керівник 

гуртка 

Якість освіти через компетентнісний 

підхід та інноваційні освітні технології 

     Протягом звітного періоду для педагогів міста було проведено:  

- міський семінар на тему: «Створення альтернативного змісту позашкільної освіти 

для сучасного школяра»; 

- семінар-прктикум на тему: «Формування духовних цінностей вихованців 

позашкільних навчальних закладів»; 

- майстер-клас на тему: «Декоративні вироби з натуральної шкіри в сучасному 

дизайні». 

      В 2016-2017 н.р. педагогічні працівники приймали участь в методичних заходах 

міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: 

№ п/п Назва заходу ПІБ              

педагогічного 

працівника 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1. Обласний семінар 

методистів відділів, 

управлінь освіти, 

райдержадміністрацій і 

Рулик Л.В. 09.11.16р. ХОЕНЦУМ 
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міськвиконкомів та 

об’єднаних 

територіальних громад 

«Національно-

патріотичне виховання 

неповнолітніх еколого-

натуралістичними 

формами роботи – 

актуальне завдання 

педагогів профільних 

позашкільних і 

загальноосвітніх 

навчально-виховних 

закладів» 

2. Педагогічний міст на 

тему «Шляхи 

формування науково-

технічного розвитку 

школяра через якісну 

освіту», педагогічний 

міст на тему «Шляхи 

формування науково-

технічного розвитку 

школяра через якісну 

освіту», 

Березовська В.В., 

Гільфанова Н.А., 

Кримський В.С., 

Повар О.В. 

Рулик Л.В.  

10.11.16р. ЦДЮТ 

3. Всеукраїнський форум 

молодих педагогів 

позашкільних 

навчальних закладів 

Яремко Н.Й. З 19.12.16р. 

по 20.12.16р. 

НЕНЦУМ 

4. Обласний семінар 

вчителів біології 

опорних шкіл і 

керівників гуртків 

біологічного профілю 

Миколюк Н.Г. 15.02.2017р. ХОЕНЦУМ 

5. VII міжнародна 

науково-практична 

конференція  на тему : 

«Зоотехнічна наука: 

історія, проблеми, 

перспективи»  

Богомолова О.А. 25 – 26.05. 

2017р. 

ПДАТУ 

      18 травня 2017 року в Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася Х ювілейна 

міська конференція членів міжпозашкільного наукового товариства «ГРОНО» МАН, в 

якій прийняли участь вихованці ПНВО: 

- Шупарська Вероніка: «Подвиги героїв в пам’яті народній. Наші земляки – учасники 

АТО», керівник Лазаркевич Л.Г.; 
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- Доннікова Валерія: «Місця Сили Поділля», керівник Недря Т.В.; 

- Шидловська Іванна: «Український віночок – краса і традиції сплелись воєдино», 

керівник Рулик Л.В.; 

- Худзінська Володомира: «Молекулярня кухня», керівник Слободян М.П.; 

- Бойко Юлія: «Історія розвитку ткацтва в Україні», керівник Дульська А.А.; 

- Галаса Анастасія: «Історія виникнення модних виробів зі шкіри», керівник            

Бурлуцька О.І. 

 

5. Результативність участі вихованців ПНЗ у Міжнародних, Всеукраїнських та 

обласних заходах: 

№ 

з/п 

Назва заходу Керівник Результат 

Еколого-натуралістичний відділ 

1. Обласна дитяча науково-

практична  конференція 

Миколюк Н.Г. ІІ 

2. Участь в міжнародній науково-

освітній програмі GLOBE 

Миколюк Н.Г. Міжн. 

сертифікатGLOBE, 

подяка за відмінну 

роботу 

3. Всеукр. конкурс           «Барви 

Дністра» 

Борчук В.І. І (міський етап) 

4. Всеукр. конкурс «Вчимось 

заповідати» 

Гоцуляк І.В. І (міський та обласний 

етап) 

5. Всеукр. акція            «День 

юного натур.»  

Гламозда Н.В. ІІ (міський етап) 

6. Всеукр. конкурс навч.-дослідн. 

земельних ділянок 

Подшивалова Л.С. І (міський та обласний 

етап) 

7. Всеукр. природоох. акція    

«Птах року-2016» 

Борчук В.І. І (міський етап) 

8. Обласний етап юнацького 

фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» (номінація: 

фоторобота) 

Борчук В.І. І 

9. Обласний етап юнацького 

фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» (номінація: слайд-

фільм) 

Гільфанова Н.А. І 

10. Всеукраїнський конкурс 

екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів                                   

«Край в якому я живу» 

Гламозда Н.В. І (міський етап) 

11. Всеукраїнський конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя 

країна-Україна!» 

Борчук В.І. І (міський етап) 
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12. Науково-освітній проект 

«Флора Хмельниччини» 

Гільфанова Н.А. І (міський етап) 

13. Всеукраїнський конкурс «Еко-

клас». Номінація "ЕКОдизайн" 

Гоцуляк І.В. І (міський етап) 

14. Всеукраїнська трудова акція 

«Турбота молоді тобі, 

Україно!», операція «Кролик» 

Миколюк Н.Г. І (міський етап) 

15. Всеукраїнська фенологічна 

компанія «Вишнева Україна 

2017». Науково-освітня 

програма GLOBE 

Миколюк Н.Г.  

16. Х Міжнародний екологічний 

конкурс «Вода джерело життя» 

Васьків Т.Р. І (міський етап) 

17. Всеукраїнський конкурс                         

«Зоологічна галерея» 

Васьків Т.Р. ІІІ (міський етап) 

18. Всеукраїнський конкурс 

дослідницько-

експериментальних робіт із 

природознавства «Юний 

дослідник».  Напрямок: «Я і 

природа» 

Миколюк Н.Г. І (міський етап) 

ІІІ (Всеукур. етап)                      

Грамота НЕНЦУМ 

19. Обласний збір юних 

натуралістів Хмельниччини 

Яремко Н.Й. Нагороджено 

грамотою ХОЕНЦУМ 

за активну участь в 

обласному зборі 

натуралістів 

20. Обласний конкурс «Природа 

України очима дітей 

Хмельниччини» 

Борчук В.І. І (міський етап) 

21. Міський конкурс на кращий 

відеоролик «Охорона 

первоцвітів» 

Гоцуляк І.В. І (міський етап) 

Відділ МНВК 

1. Всеукр. фестиваль «Скарбниця 

народної духовності» 

Лазаркевич Л.Г. ІІ, ІІІ 

2. Конкурс «Чому я обираю STEM 

кар’єру» 

Слободян М.П.  

3. Всеукр.  нов.-різдв. виставка Березовська В.В. Грамота НЕНЦУМ в 

номінації «Новорічний 

подарунок» 

4. Всеукраїнський чемпіонат з 

інформаційних технологій                    

«Екософт-2017» 

Бондар В.В.                            
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5. Обласний конкурс-змагання 

юних програмістів 

«Мультимедійні проекти, сайти 

та презентації 

Бондар В.В.                                

 

6. Всеукр. конкурс з інф. техн. для 

дітей  «I Talant» 

Бондар В.В. 

 

 

7. Всеукраїнський конкурс                            

«Енергія і середовище» 

Кримський В.С. 

 

 

8. ІІ Міжнародний українсько-

литовський конкурс малюнків                                             

«Здай кров заради життя» 

Слободян М.П.  

9. Всеукраїнський родинний 

конкурс «Секрети великоднього 

хліба» 

Дульська А.А.  Диплом НЕНЦУМ ІІІ 

ступеню 

Слободян М.П. 

 

Диплом НЕНЦУМ І 

ступеню 

10. Всеукраїнська дитяча мистецька 

акція «Мій Шевченко – Мій 

світ» 

Лазаркевич Л.Г. 

 

 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1. Всеукр. експедиція «Моя 

Батьківщина-Україна» 

Долінська С.С. І (міський та обласний 

етап) 

Кух О.М. І (міський та обласний 

етап) 

Недря Т.В. І (міський етап) 

2. Всеукр. конкурс на кращу тур.-

краєзн. експед. з активними  

засобами пересув 

Долінська С.С. ІІ (обласний етап) 

ІІІ (Всеукр. етап) 

Кух О.М. І (обласний етап) 

3. Чемпіонаті області з 

пішохідного туризму серед 

учнівської молоді 

Полевий Ю.Б. 

Касапчук Н.В. 

Стали чемпіонами 

області та будуть 

представляти наш 

регіон на 

Всеукраїнських 

змаганнях 

Бабюк В.Т. ІІ місце в загальному 

заліку 

Тимчук Д. VІІ місце в загальному 

заліку 
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4. Чемпіонат області та України зі 

спортивних походів 

Федчук Р.І. Пішохідний ІІ 

категорії складності – 

ІІІ місце в області,  

ІІ – Україна. 

Водний І категорії 

складності – ІІІ місце в 

області,       ІІ – 

Україна. 

Спелеопохід  І 

категорії складності – І 

місце в області,                        

І – Україна  

5. І велопохід І категорії 

складності 

Полевий Ю.Б.  І місце в області,  ІІІ – 

Україна 

6. VІІ Всеукр. конкурс 

«Моральний вчинок» 

Галецька Н.К. І місце в міському 

етапі 

 

6. Виховна робота 

   Пріоритетні напрямки виховної роботи: 

-  формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості 

учнів; 

-  виховання духовної культури особистості; 

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки; 

-  формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті; 

-  підвищення фахового рівня вчителів; 

-  активізація роботи з батьками і громадськістю; 

-  активізація екскурсійної діяльності; 

-  активізація екологічної, природоохоронної, народознавчої, туристсько –краєзнавчої, 

військово-патріотичної робіт; 

-  активізація роботи органів учнівського самоврядування.  

   Виховна робота закладу здійснювалась за тематичними періодами. 

- «Школа наш дім, ми господарі в ньому». Мета: виховання поваги, любові до рідної 

школи, товаришів. Протягом цього періоду, задля досягнення поставленої мети, педагогами 

закладу для учнів були організовані та проведені виховні години «Шкільне життя», 

«Правила внутрішнього розпорядку для учнів».  

- Всесвітній День миру - були проведені  виховні години «Дзвін миру», виставка 

малюнків «Хай голуб мир у світі всім несе».  

- День партизанської слави. Протягом жовтня 2016 року учні взяли участь у проекті 

«Моя маленька батьківщина» присвяченому мальовничим, пам’ятним історичним місцям 

рідного міста, підсумком проведення якого стала фотовиставка «Перлини рідного краю».  

- День захисника України та збройних сил України -  для учнів була організована та 

проведена зустріч з воїнами АТО.  
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- «Здоров’я дітей у наших руках». Мета: поглиблення знань правил протипожежної 

безпеки, попередження дитячого травматизму. Цей період був присвячений підготовці 

учнівських агітбригад юних пожежних до виступу-огляду «Будь обережним з вогнем». Учні 

закріпили знання з питань пожежної безпеки, сформували навички правильних дій при 

пожежі, навчилися швидко оцінювати небезпечні ситуації, приймати оптимальні рішення 

щодо їх подолання. 

- «За життя - без сміття» - учні взяли участь у виставці екологічних плакатів. 

- «Що добре і що не гарно», метою заходу було поглиблення правових знань учнів. 

Протягом листопада 2016 року був організований та проведений Тиждень профілактики 

правопорушень, в якому взяли активну участь як педагогічний так і учнівський колективи 

закладу. Були проведені змістовні виховні заходи за складеним планом, з метою 

профілактики та запобігання правопорушень серед учнівської молоді.  

- День гідності та свободи – були проведені заходи, під час яких підлітки переглянули 

відеоролік присвячений подіям Євромайдана і обговорили необхідність прийнятого рішення 

президентом про встановлення нової пам'ятної дати. 

- День пам’яті жертв голодомору – в цей день були проведені виховні години «Історію 

переписати не можна», та акція «Засвіти свічку пам’яті».  

- «Природа – джерело життя». Мета: поглиблення знань учнів з природознавства, 

формування екологічного мислення. Для реалізації завдань цього періоду учні разом із 

педагогами залучалися до активної участі у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля».  

Одним із  виховних завдань закладу є формування ціннісного ставлення до культури і 

мистецтва - це знання учнів про види мистецтва та засоби їх виразності, його здатність 

виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та 

самореалізації.  

Розвиток ініціативи та самостійності школярів здійснюється через роботу органів 

учнівського самоврядування, яке займало вагоме місце у виховній роботі.  

Робота лідерів школи була скорегована на виховання в молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської 

позиції. Члени  учнівського самоврядування взяли активну участь в організації проведення  

акції  зі збору гуманітарної допомоги для мирного населення зони АТО.  

Однією із задач виховної роботи школи є формування ціннісного ставлення до себе 

(вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного 

впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною). У 

зв’язку з цим протягом  2016 - 2017 навчального року з учнями проводилась робота щодо  

безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму: Тиждень безпеки дорожнього 

руху, Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень профілактики правопорушень, бесіди, ігри, 

усні журнали, диспути, «круглі столи», дискусії, присвячені правилам збереження здоров’я 

та життя, пропаганді здорового способу життя та правомірної поведінки  дітей та молоді.  

 

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

     Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у 

діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до 

Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних 

правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-
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виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з 

цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації закладу. 

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного 

інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, 

походами, спортивними змаганнями. В закладі є в наявності необхідні журнали реєстрації 

всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, 

спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у 

приміщеннях закладу розміщені стенди з безпечної поведінки, стенди з охорони праці. 

У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в закладі є тижні безпеки 

дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення. 

 
 

 

8. Покращення матеріально-технічної бази 

     Позашкільне навчально-виховне об'єднання знаходиться в пристосованих для роботи 

приміщеннях. До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать 

приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, земельна ділянка, рухоме і нерухоме 

майно. Заклад має навчальні корпуси, майстерню, складські кімнати, гараж, конюшню, 

сіносховище, підвал, теплицю, котельню. 

     Належний температурний режим в навчальних кабінетах, інших приміщеннях закладу 

забезпечується індивідуальною системою опалення. Водопостачання - водоводом. 

     Заклад має навчально-дослідну земельну ділянку. 

     Враховуючи реальний стан соціально-економічного розвитку району, відповідність 

санітарно-технічним нормам, правилам і стандартам облаштування та утримання 

позашкільного навчального закладу, навчальним планам та програмам, вимогам до 

матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, можна зробити висновки, 

що будівлі та приміщення, що використовує позашкільний заклад, відповідають завданням 

реалізації позашкільної освіти. 

     На сьогодні в позашкільному навчальному закладі для здійснення навчально-

виховного процесу та інших форм, передбачених Статутом закладу, в наявності є 12 власних 

навчальних груп приміщень для занять (навчальні кабінети, живий куточок, лабораторія 

орнітології, теплиця, Музей хліба, Зелена світлиця) і 13 приміщень на базі ЗОШ міста, 

орендованих на умовах співпраці. 

     Кабінети обладнані різними меблями (стільці, столи, шафи, стінки, тощо). Загальний 

стан навчальних кабінетів середній. 

     На основі цього можна зробити висновок, що наявність та стан навчальних кабінетів 

забезпечують стан здійснення навчально-виховного процесу в закладі. 

■       комп'ютер - 5 

■       принтер - 4 

■       сканер - 1 

■       магнітофон - 1 

■       музичний центр - 1 

■       телевізор - 1 

■       відеомагнітофон - 1 

■       фотоапарат - 1 
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■       відеотека - 55 

■       карети - 2 

■       сани - 1 

■       збруя - 2 

■       вологі препарати - 12 

■       колекції (насіння, міндобрива та ін.) - 7 

■       прилади загального призначення - 10 

■       обладнання для куточка живої природи - 28 

■       друковані посібники - 69 

■       знаряддя праці для земельних робіт - 95 

■       костюмів художньої самодіяльності - 18 ком. 

■       костюмів казкових героїв - 25 

     Накопичення відповідної літератури, посібників проводиться за рахунок підписної 

літератури. Накопичення інформаційно-методичного банку здійснюється адміністрацією 

закладу, творчо працюючими педагогічними працівниками, шляхом обміну досвідом роботи, 

участі в обласних семінарах-практикумах по профілях роботи, курсової перепідготовки при 

ХОІППО.     Фінансове забезпечення діяльності закладу здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

     Для організації навчально-виховної роботи залучаються кошти з державного бюджету 

та спонсорських надходжень.   

А саме, були виконані наступні роботи: 

- ремонт електрообладнання акваріумної – 8000, 00 гривень 

- сміттєвий бак – 2999, 04 гривень 

- поточний ремонт ЕНЦУМ – 63000,00 гривень 

- реконстукція спортивної зали МНВК – 840000,00 гривень  

 

9. Управлінська діяльність 

    Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи закладу, де колектив має 

спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку 

освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють 

процеси в управлінні. 

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладу більш близький до 

демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки 

колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним 

процесом адміністрація закладу приймає колегіально. 

 


