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1.  Загальні положення 

Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, 

науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 

первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої 

самореалізації та професійної діяльності.  

Головними завданнями позашкільного навчально-виховного об’єднання є: 

- створення умов для максимального розвитку фізичних, інтелектуальних і творчих 

здібностей дітей, забезпечення охорони їхнього життя, здоров'я і прав; 

- фундаментальна теоретична підготовка і творчий, різнобічний розвиток учнів 

відповідно до потреб суспільства, що розвивається; 

- пріоритетний розвиток у дітей функціональної грамотності та навчальних умінь 

на рівні, необхідному для безперервної освіти протягом життя; 

-  гуманістичне виховання учнів у дусі відповідальності, дотримання основних 

прав і свобод людини, розвитку почуття власної гідності та толерантності на основі 

демократичних цінностей; 

- формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного 

світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу; 

-   розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і 

молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності; 

-   залучення учнів до здорового способу життя і систематичних занять спортом.  

 

2. Якісний і кількісний аналіз кадрового забезпечення 

Протягом 2019-2020 навчального року педагогічний колектив продовжував 

працювати над реалізацією поставленої проблеми закладу: «Освітня діяльність закладу 

позашкільної освіти в контексті концепції Нової Української школи та Євроінтеграції 

України». 

Позашкільну освіту діти здобувають на добровільних засадах, у свій вільний час. 

Тому залучати та утримувати дитину в позашкіллі може тільки педагог, який є 

особистістю і професіоналом. Саме педагог розкриває таланти людини, відкриває шлях 

до здійснення дитячих мрій, реалізації здібностей, учить наполегливо працювати, бути 

відповідальним, набувати необхідний соціальний досвід. 

Педагогічний колектив у закладі складається з 36 педагогічних працівників, із них 

32 основних працівника і 4 педагоги працюють за сумісництвом.  

При формуванні навчального плану намагаємось максимально охопити всі 

напрямки діяльності з дітьми. Педагогічне навантаження основних працівників складає 

16-18 годин, а сумісників в основному 4 години на тиждень. 

З 36 керівників гуртків, що працюють в позашкільному навчально-виховному 

об'єднанні, вищу освіту мають 33 педагоги, незакінчену вищу – 3.  

Призначення педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. 

При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, 

працездатність, уміння володіти комп’ютерною технікою та інші характеристики. 

 

3. Мережа гуртків  

У 2019 – 2020 навчальному році у позашкільному навчально-виховному об'єднанні 

працювало 187 груп, у яких навчалося 2925 дітей віком від 6 до 21 року. 

     За напрямками навчання: 

        - еколого-натуралістичний – 975 вихованців, 

        - туристсько-краєзнавчий – 465 вихованців, 



         - технологічний – 1485 вихованців. 

 

4. Робота КЦ за напрямками позашкільної освіти 

Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами ( координаційного – методичні 

ради семінари консультації тощо) 

Протягом 2019-2020 навчального року Центр екологічного виховання протягом 

року забезпечив проведення інструктивно-методичних заходів еколого-натуралістичного та 

природоохоронного спрямування з різними категоріями педагогічних працівникі закладів 

освіти:  

-   круглий стіл «Комахи Червоної книги»; 

- методичне об’єднання для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів: 

«Використання інтерактивних ігрових технологій в  навчанні». 

Продовжував роботу лекторій «Заповідні перлини Хмельниччини» на базі НПП 

«Подільські Товтри». 

Координаційно – методична робота в освітніх кругах 

 Координаційний Центр  екологічного виховання  є ініціатором, організатором та 

пропагандистом підвищення рівня екологічної освіти, виховання і культури серед 

учнівської молоді міста. 

Керує роботою Рада координаційного Центру  екологічного виховання, до складу 

якої входять методисти управління освіти і науки , науковці вищих навчальних закладів 

та педагоги  ПНВО (відділ ЕНЦУМ)  та шкіл міста. 

Координаційний Центр  екологічного виховання спрямовує роботу 

загальноосвітніх навчальних закладів по питаннях проведення масових 

природоохоронних заходів,  екологічних конкурсів, акцій, операцій.  

Протягом звітного року Рада Центру створювала тимчасові робочі комісії, які 

вивчали та оцінювали конкурсні роботи. Всього в координаційний Центр  екологічного 

виховання протягом року надійшло 110 конкурсних робіт зі всіх шкіл міста, з них 35 

визнані переможцями міського етапу та направлені  на огляд обласного етапу. 

Координаційний центр  екологічного виховання щороку працює за окремим 

планом, який забезпечує безперервне екологічне навчання і виховання дітей та 

учнівської молоді міста у системі.   

Протягом 2019-2020 навчального року гуртковою роботою природничого напряму 

охоплені  майже всі заклади загальної середньої освіти міста. 

При координаційному Центрі екологічного виховання протягом багатьох років 

працює консультативний пункт, який надає практичну та методичну допомогу по 

організації проведення конкурсів, акцій, операцій, тижнів біології, експедицій, екскурсій, 

організації куточків бережливого ставлення до хліба, природничих музеїв, екологічних 

студій, проведення свят та виховних екологічних заходів.  

Центр  екологічного виховання протягом року забезпечив   проведення 

інструктивно-методичних заходів еколого-натуралістичного та природоохоронного 

спрямування з різними категоріями педагогічних працівників закладів освіти: проводились 

методичні наради з питань організації екологічних операцій "Птах року",  "Батарейкам. 

утилізація",  "Охорона зимуючих птахів",  "Первоцвіти", " Посади дерево" та інші. 

У звітному році Центр  екологічного виховання  забезпечив участь  в обласному 

зборі юних натуралістів – учасників Всеукраїнської школи передового досвіду 

юннатівської роботи та  Обласній дитячій науково-практичній конференції  з питань 

виконання науково-дослідницьких робіт школярами під керівництвом науковців в галузі 



екології, біології, сільського і лісового  господарства. Учасники збору та конференції, 

нагороджені грамотами та   дипломами. 

Центр  екологічного виховання є ініціатором  створення Кам'янець- Подільського 

осередку Всеукраїнської спілки "Екологічна варта".   

Зокрема, "Екологічна варта"  міста разом з членами Всеукраїнської екологічної 

ліги проводить різні заходи у рамках акції "Збережи ялинку",  спрямованої на 

популяризацію ідеї збереження ялинових насаджень, серед яких - виготовлення і 

розповсюдження листівок, участь у конкурсі "Замість ялинки - зимовий букет", 

складання святкових букетів з вічнозеленого гілля, що створює святкову атмосферу без 

знищення живого дерева. 

07 листопада 2019 року в позашкільному навчально-виховному об’єднанні 

відбулось перше заняття  "Школи вартового лідера", у якому взяли участь представники 

шкільних екологічних загонів. "Школа вартового лідера" спрямована на активізацію й 

удосконалення індивідуального досвіду кожного учасника, на усвідомлення ними своїх 

особливостей і ресурсів, допомагає кожному визначити індивідуальні цілі в навчанні для 

удосконалювання себе і свого середовища,  мати активну громадянську позицію щодо 

охорони навколишнього середовища. 

До складу міського Кам’янець-Подільського осередку Всеукраїнської дитячої 

спілки "Екологічна варта" входять 18 шкільних загонів. 

Багаторічною традицією вартівців нашого міста стала участь в екологічній 

Всеукраїнській акції "Допоможемо зимуючим птахам".  

20 лютого 2020 року в ПНВО  відбулося міське свято "Годівничка для зимуючих 

птахів".  У святі взяли участь всі школи міста. Діти виготовили прекрасні годівнички для 

птахів з природного матеріалу. З приходом зими вартівці активізують роботу по  

виготовленню годівничок для птахів, проводять виставки годівничок,  рейди агітбригад, 

конкурси та вікторини,  проводять інформування населення через пресу. В кожній школі 

організовані пташині їдальні та  графіки підгодівлі птахів.  

23 березня 2019 року представники шкільних загонів міського осередку 

Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта" взяли участь у дистанційному святі 

"Екологія душі – екологія води",  присвяченому Всесвітньому дню води.  

Навесні та восени члени осередку "Екологічна варта" залучають  всіх небайдужих 

до Всеукраїнської акції "Посади своє дерево",  висаджуючи  дерева та кущі у парках, 

скверах а також на пришкільних ділянках. Навесні цього року   загін екологічної варти 

ЗОШ №17 та вартівці ліцею  долучились до Всеукраїнської акції "Дерева миру". Так, на 

пришкільній території ліцею та  території  відділу ЕНЦУМ  було висаджено волоський 

горіх та липи, які люб'язно надали лісничі НПП "Подільські Товтри". Вартівці ЗОШ№6 

щорічно висаджують дерева  на пришкільній ділянці. 

22 квітня до «Всесвітнього дня землі» вартківці провели онлайн – челендж 

«Зробим Україну чистою разом». 

09 травня відбувся «Всесвітній день міграції птахів». Вартківці дистанційно в дуже 

цікавій формі презентували віночок віршів про «Птахи рідного краю». 

Загони  вартівців навчальних закладів  міста долучились до  природоохоронної 

акції "Амброзія – небезпечна рослина", започаткованою Всеукраїнською екологічною 

лігою. В рамках акції   проведено обстеження  пришкільних територій та прилеглих до 

них автодоріг, дворових майданчиків, щодо виявлення, амброзії, розроблено агітаційні 

листівки, методичні рекомендації,  щодо боротьби з амброзією полинолистою.  



Для поліпшення ситуації в Україні щодо поводження з відпрацьованими  

джерелами струму (батарейками) "Екологічна варта" міста в 2012 році започаткувала 

громадську природоохоронну акцію "Батарейкам –утилізація!".  

Підвищенню екологічної освіти та культури гуртківців та їх батьків сприяли 

виховні акції, конкурси, екскурсії, організовані координаційним центром  екологічного 

виховання: "День юного натураліста", "Збережемо ялинку", "Свято зимуючих птахів", 

"Свято зустрічі птахів", "Збережемо первоцвіти", "День захисту тварин", "День Землі", 

"День охорони навколишнього середовища».  

Відповідно до завдань, на всіх напрямках еколого - натуралістичної діяльності Центр 

впроваджує регіональну програму розвитку додаткової екологічної освіти за напрямками: 

Еколого-природоохоронний напрям передбачає широке залучення до оздоровлення 

довкілля, ознайомлення та оволодіння методами екомоніторингу, формування екологічної 

свідомості учнівської молоді засобами масових заходів. 

Сільськогосподарський напрям забезпечує оволодіння елементами 

сільськогосподарської праці, спрямовані на осмислення і опанування учнями  в логічній 

послідовності певної системи знань, необхідних для формування практичних умінь і 

навичок або певних розумових операцій. 

Реалізація дослідно-експериментального напряму забезпечує створення  умов для 

інтелектуального розвитку особистості 

Профорієнтаційний напрям спрямований на прискорення й оптимізацію соціальної 

адаптації учнівської молоді до творчої життєдіяльності в умовах ринкової економіки: 

участь у  зборі учасників шкільних, трудових аграрних об’єднань, виставці. 

Реабілітаційно-оздоровчий напрям охоплює широкий спектр форм і методів 

превентивного виховання, спрямованих на формування здорового способу життя як 

першооснови творчої діяльності: участь  в експедиціях , походах, екскурсіях, 

оздоровлення учнів під час новорічних і Різдвяних свят, літніх канікул. ( Таблиці додаток 

№1)  

Координаційний центр туристсько-краєзнавчої роботи, який функціонує на 

базі відділу СЮТур, спрямовує свою діяльність на покращення туристсько-

краєзнавчої роботи в навчальних закладах та координує роботу шкіл щодо участі в 

краєзнавчих експедиціях. 

З метою залучення школярів до занять туризмом проводяться Дні туризму в 

навчальних закладах. 

 

5. Проходження курсової підготовки та атестація медпрацівників 

В 2019-2020 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 2 

педагогічних працівників (Трояновська О.М., Ілаш Н.М.) при Кам'янець-Подільському 

національному університеті ім. Івана Огієнка та 9 педагогічних працівників при ХОІППО 

(Воронюк В.О., Галецька Н.К., Касапчук Н.В., Лісовський А.С., Повар О.В., Полевий 

Ю.Б., Столяр О.В., Тимцясь О.В., Шак Д.В.). 

В цьому ж навчальному році було проатестовано 6 педагогічних працівників 

(Білий В.Г., Подшивалова Л.С., Лазаркевич Л.Г., Трояновська О.М., Ілаш Н.М., Юр'єва 

Т.М.). Атестація пройшла на високому рівні. Всі педагоги довели свою професійну 

неординарність та показали високий рівень професіоналізму. 

 

6. Науково-методичний супровід (проведені міські та внутрішні методичні заходи) та 

результативність участі педагогів в фахових конкурсах, публікації в фахових журналах 



Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення 

національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх 

послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального 

забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної освіти, модернізації змісту, 

організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення 

безперервності освіти та навчання впродовж усього життя, розвитку державно-

громадської моделі управління освітнім процесом. 

Протягом звітного періоду робота методичного відділу здійснювалась на основі 

річного плану роботи, наказу ПНВО «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами в 2019-2020 навчальному році» і була спрямована на виконання 

вимог державних та галузевих нормативно-правових документів щодо покращення 

якості позашкільної освіти. 

У 2019-2020 навчальному році розпочато роботу по реалізації методичної 

проблеми «Позашкільна освіта на шляху оновлення в контексті Концепції Нової 

Української Школи та євроінтеграції України: ідеї проблеми, технології. Основними 

завданнями діяльності методичного відділу щодо методичної роботи були: 

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх 

кваліфікації; 

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим 

педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь 

у роботі атестаційних комісій; 

- надання методичної допомоги для участі в фахових конкурсах педагогічних 

працівників; надання переможцям допомоги  щодо  підготовки їх до участі в 

наступних етапах змагань; 

- організація підготовки до участі в олімпіаді з трудового навчання;  

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього 

процесу; 

- забезпечення змістовного наповнення веб-сайту закладу. 

Кожен педагог працював над обраною власною методичною проблемою. Методична 

робота здійснювалась згідно плану роботи школи через індивідуальну, групову та  

колективну форми роботи. 

Індивідуальна форма роботи здійснювалася через:  

Участь педагогів ПНВО в виставці передових педагогічних ідей 

 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника  

Посада Назва роботи  Класифікація Результат 

(рівень: 

міський, 

обласний) 

Відділ МНВК 

1 Дульська 

Анжела 

Анатолівна 

Керівник  

гуртка 

«Формування 

творчої особистості 

учнів засобами  

різноманітних 

технік при 

виконанні творчих 

проектів» 

Навчальний 

посібник 

Обласний –  

ІІІ 



2 Ілаш  

Наталія 

Миколаївна 

Директор Професійна 

компетентність та 

інноваційна 

діяльність педагога 

– необхідна умова 

розвитку закладу 

позашкільної освіти, 

як ефективної 

моделі сучасного 

освітнього простору 

Методичний 

посібник 

Міський - І 

3 Лазаркевич 

Лариса 

Георгіївна 

 Інклюзивна 

складова в системі 

позашкільної 

освіти та практичні 

аспекти 

упровадження 

інклюзивної освіти 

в діяльність 

закладів 

позашкільної 

освіти 

Методичний 

посібник 

 

Міський - І 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова 

Оксана 

Антонівна 

Керівник  

гуртка 

Формування та 

розвиток 

практичних 

пізнавальних 

інтересів учнів, як 

активних учасників 

освітнього процесу 

на заняттях гуртка 

«Юні зоологи»» 

Практикум Обласний –

ІІІ 

3 Сорока Наталя 

Йосипівна 

Керівник  

гуртка 

«Формування 

дослідницьких 

умінь та навичок на 

заняттях гуртка 

«Юні рослинники» 

Практикум Обласний –  

ІІІ 

 

4 Юр’єва Тетяна 

Миколаївна 

Керівник  

гуртка 

Використання 

ігрових вправ та 

елементів тренінгу 

на заняттях 

валеології 

Навчальний 

посібник 

Міський – ІІ 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Кух  

Олеся 

Миколаївна 

Керівник 

гуртка 

Туристичні 

маршрути 

Кам’янеччиною за 

малюнками 

Наполеона Орди 

Путівник Міський – 

ІІІ 

2 Недря  Керівник Шкільні музеї як Інформаційний Міський – ІІ 



Тетяна 

Володимирівна 

гуртка дієвий засіб 

національно-

патріотичного 

виховання 

учнівської молоді 

екскурс 

3 Федчук 

 Роман 

Ігорович 

Керівник 

гуртка 

Організатор дитячо-

юнацького туризму  

Навчальна 

програма 

 

Обласний – 

ІІІ 

 

 

Участь педагогів ПНВО в фахових конкурсах 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Посада Назва конкурсу Назва роботи Результат 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова 

Оксана 

Антонівна 

Методист Всеукраїнський 

конкурс 

науково-

методичних 

розробок та 

віртуальних 

ресурсів  

Практикум 

«Формування та 

розвиток 

практичних 

пізнавальних 

інтересів учнів 

як активних 

учасників 

освітнього 

процесу на 

заняттях гуртка 

«Юні зоологи»» 

Диплом 

НЕНЦ 

МОН 

України ІІ 

ступеня 

 

2 Гоцуляк 

 Інна  

Василівна  

 

 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнський 

конкурс 

науково-

методичних 

розробок та 

віртуальних 

ресурсів 

Зошит для 

практичних 

робіт гуртка  

«Юні друзі 

природи» 

Диплом 

НЕНЦ 

МОН 

України ІІ 

ступеня 

 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнський 

конкурс 

методичних 

моделей виховного 

процесу в освітніх 

закладах  

«Виховати 

особистість» 

Конкурсна 

робота 

Учасник 



3 Миколюк 

Наталя 

Григорівна 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнський 

конкурс 

науково-

методичних 

розробок та 

віртуальних 

ресурсів 

Зошит для 

практичних 

робіт гуртка  

«Лікарські 

рослини» 

Диплом 

НЕНЦ 

МОН 

України ІІ 

ступеня 

 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Бабюк 

Валентина 

Троянівна 

Керівник 

гуртка 

Конкурс маршрутів 

походів вихідного 

дня по 

Хмельницькій 

області 

«Каньйоном 

річки Смотрич» 

Ще немає 

результату 

2 Галецька 

Олена 

Володимирівна 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнський 

конкурс «Джерело 

творчості» 

«Козацька 

педагогіка, 

січова система 

виховання у 

сучасному 

вихованні 

дітей» 

Міський 

етап – І   

Обласний 

етап – ІІ  

3 Кух Олеся 

Миколаївна 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнська 

краєзнавча 

експедиція 

учнівської молоді 

«Моя Батьківщина 

- Україна» 

«Велич 

букового лісу» 

Міський 

етап – І  

Обласний 

етап – ІІ  

Всеукраїнська акція 

«Українська 

революція:100 

років боротьби і 

надії» 

«Військові 

школи у 

Кам’янці-

Подільському 

Доби УНР» 

Міський 

етап – ІІ  

Конкурс маршрутів 

походів вихідного 

дня по 

Хмельницькій 

області 

«Два береги 

Збруча такі різні 

і такі цікаві» 

Ще немає 

результату 

4 Лісовський 

Андрій 

Сергійович 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнські 

змагання зі 

спортивних 

туристичних 

походів серед 

студентської та 

учнівської молоді 

Водний похід Всеукр. 

етап – ІІ  

 Обласний 

етап – ІІ  

5 Недря Тетяна 

Володимирівна 

Керівник 

гуртка 

Конкурс маршрутів 

походів вихідного 

дня по 

Хмельницькій 

області 

«Мандруємо 

кораловими 

рифами 

Поділля» 

Ще немає 

результату 



6 Полевий  

Юрій 

Богданович 

Керівник 

гуртка 

Конкурс маршрутів 

походів вихідного 

дня по 

Хмельницькій 

області 

«Подорож за 

легендами 

Тамари Сиз-

Бистрицької" 

Ще немає 

результату 

7 Федчук  

Роман Ігорович 

Керівник 

гуртка 

Обласний заочний 

конкурс портфоліо 

з відеоматеріалами 

«Педагогічний 

досвід освітян» 

Спортивний 

туризм: від 

теорії до 

практики (на 

прикладі роботи 

гуртка ПНВО) 

Учасник 

Всеукраїнські 

змагання зі 

спортивних 

туристичних 

походів серед 

учнівської та 

студентської 

молоді 

Спелеологічний 

похід 

Всеукр. 

етап - І 

Обласний 

етап – ІІ  

 

Участь педагогів ПНВО в віртуальній міській науково-практичній конференції 

 

№ 

п/п 

ПІБ.  

педагога 

Посада Напрямок Назва статті 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Бачинська 

Марина 

Володимирівна 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Творчий розвиток учнівської 

молоді в умовах дистанційного 

позашкільного освітньо-виховного 

процесу 

2 Лісовський 

Андрій 

Сергійович 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Спортивний туризм у системі 

фізичного виховання учнів 

3 Федчук  

Роман 

Ігорович 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях 

гуртка 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова 

Оксана 

Антонівна  

Керівник 

гуртка, 

методист 

Позашкільна 

освіта 

Скетчноутинг на заняттях гурка 

для дітей з особливими  

освітніми потребами 

2 Воронюк 

Володимир 

Олександрович 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Інноваційні технології та методи 

навчання в гуртковій роботі 

3 Трояновська  

Оксана  

Миколаївна 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Дослідницька діяльність 

вихованців гуртка як  

дидактичний засіб 

Відділ МНВК 

1 Березовська 

Вікторія 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Якісна позашкільна освіта та 

професійна компетентність 



Вікторівна педагога в умовах нової 

української школи 

2 Веренчук 

Наталія 

Іванівна 

Заступник 

директора 

Управлінська 

діяльність 

Організація освітнього процесу в 

рамках інноваційної діяльності 

освітнього закладу 

3 Кримський 

Володимир 

Станіславович 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Позашкільна 

освіта 

Формування професійних 

компетентностей  вчителя Нової 

української школи  шляхом 

впровадження   елементів 

етнодизайну в навчальний предмет 

«Трудове навчання та технології» 

4 Лазаркевич 

Лариса 

Геогіївна 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна 

освіта 

Інклюзивна складова в системі 

позашкільної освіти 

 

Друк в фахових виданнях 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагога 

Посада Назва видання Назва роботи, 

класифікація  

 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Лісовський 

Андрій 

Сергійович 

Керівник  

гуртка 

Науковий вісник 

НЕНЦУМ  

Спортивний туризм 

у системі фізичного 

виховання учнів 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова 

Оксана 

Антонівна 

Методист Всеукраїнська серпнева 

конференція для 

методистів закладів 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму, фахівців 

інститутів 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

директорів, заступників 

директорів та вчителів 

біології закладів загальної 

середньої освіти, 

організаторів позакласної 

роботи, наукових та 

науково-педагогічних 

працівників закладів 

вищої освіти 

«Педагогічний пошук – 

2019», 15–16 серпня 2019 

р.: [збірник статей та тез 

доповідей / за 

Реабілітаційна 

педагогіка в системі 

роботи гуртка 

еколого-

натуралістичного 

напрямку  

«Юні зоологи» 

Стаття 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf


заг.редакцією доктора 

педагогічних наук, 

професора 

В.В.Вербицького]. – Київ: 

«НЕНЦ», 2019. – с. 

2 Подшивалова 

Людмила 

Сергіївна 

Заступник 

директора з НВР 

Всеукраїнська серпнева 

конференція для 

методистів закладів 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму, фахівців 

інститутів 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

директорів, заступників 

директорів та вчителів 

біології закладів загальної 

середньої освіти, 

організаторів позакласної 

роботи, наукових та 

науково-педагогічних 

працівників закладів 

вищої освіти 

«Педагогічний пошук – 

2019», 15–16 серпня 2019 

р.: [збірник статей та тез 

доповідей / за 

заг.редакцією доктора 

педагогічних наук, 

професора 

В.В.Вербицького]. – Київ: 

«НЕНЦ»,             2019. – с. 

Пропаганда 

здорового способу 

життя в 

позашкільному 

навчально-

виховному 

об’єднанні 

Стаття 

3 Данчук  

Наталія 

Ярославівна 

Завідувач 

еколого-

натуралістичним 

відділом 

Стан та перспективи 

виробництва, переробки і 

використання продукції 

тваринництва. Матеріали 

VІ міжнародної наукової 

конференції студентської 

та учнівської молоді 

Розмноження 

гамбурзьких гусей  

Стаття 

4 Юр’єва  

Тетяна 

Миколаївна 

Керівник  

гуртка 

Стан та перспективи 

виробництва, переробки і 

використання продукції 

тваринництва. Матеріали 

VІ міжнародної наукової 

конференції студентської 

та учнівської молоді 

Особливості 

розмноження та 

живлення нутрії 

(Myocastor coypus) 
Стаття 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PP-2019.pdf


Участь педагогів ПНВО в сертифікованих заходах 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Посада Форма проведення та 

назва заходу 

Результат участі 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Бабюк 

Валентина 

Троянівна 

Керівник  

гуртка 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

2 Касапчук 

Наталя 

Вікторівна 

Керівник  

гуртка 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

3 Кух Олеся 

Миколаївна 

Керівник  

гуртка 

 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

Онлайн-вебінар 

«Життя у стилі ЕКО» 

Сертифікат 

Онлайн-вебінар 

«Лепбук як інструмент 

реалізації практичного 

та творчого навчання» 

Сертифікат 

Онлайн-вебінар 

«Гейміфікація в освіті. 

Ігрові рішення як засіб 

розвитку учасників 

освітнього процесу» 

Сертифікат 

Семінар 

«Медіаграмотність для 

освітян» на ресурсі 

«Прометеус» 

Участь 

4 Лісовський 

Андрій 

Сергійович 

Керівник  

гуртка 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

5 Недря  

Тетяна 

Володимирівна 

Керівник  

гуртка 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

6 Повар Ольга 

Віталіївна 

Методист Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

Сертифікат 



дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

7 Полевий Юрій 

Богданович 

Керівник  

гуртка 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

8 Федчук Роман 

Ігорович 

Завідувач тур.-

кр. відділом, 

керівник гуртка 

Онлайн-тренінг: 

«Методи та форми 

дистанційної роботи в 

позашкільному  

освітньому процесі» 

Сертифікат 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова  

Оксана  

Антонівна 

Методист Вебінар 

«Створення 

інклюзивного 

середовища в закладі 

освіти» 

Свідоцтво  

№В236 - 30572 

2 Данчук  

Наталія 

Ярославівна 

Завідувач 

еколого-

натуралістичним 

відділом 

Обласний семінар 

працівників 

методичної служби 

структурних 

підрозділів з питань 

освіти районних 

державних 

адміністрацій і органів 

місцевого 

самоврядування за 

участі провідних 

педагогів базових 

(опорних) закладів 

загальної середньої 

освіти з питань 

еколого-

натуралістичної 

роботи «Позашкільна 

освіта в умовах 

децентралізації» 

Сертифікат 

3 Рулик  

Людмила 

Володимирівна 

Завідувач 

методичним 

відділом 

Обласний семінар 

працівників 

методичної служби 

структурних 

підрозділів з питань 

освіти районних 

державних 

адміністрацій і органів 

місцевого 

Сертифікат 



самоврядування за 

участі провідних 

педагогів базових 

(опорних) закладів 

загальної середньої 

освіти з питань 

еколого-

натуралістичної 

роботи «Позашкільна 

освіта в умовах 

децентралізації» 

ІV Обласний  

Інтернет-форум 

«Науково-методичний 

супровід педагогічних 

працівників у світлі 

Концепції Нової 

української школи» 

Сертифікат 

 

4 Серветник 

Микола 

Миколайович 

Керівник гуртків Онлайн-курс 

«З учнями про освіту 

та кар’єру» 

Сертифікат 

Відділ МНВК 

1 Ілаш Наталія 

Миколаївна 

 

Директор  Інтернет-форум 

«Науково-методичний 

супровід педагогічних 

працівників у світлі 

Концепції Нової 

української школи 

Сертифікат 

2 Лазаркевич  

Лариса 

Гергіївна 

Методист  Інтернет-форум 

«Науково-методичний 

супровід педагогічних 

працівників у світлі 

Концепції Нової 

української школи» 

Сертифікат  

 

Методична продукція педагогів ПНВО 

 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Посада Назва роботи Класифікація 

 

 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Рулик  

Людмила 

Володиирівна 

Зав. методичним 

відділом 

Скарбничка  

керівника гуртка 

Методичний 

посібник 

2 Подшивалова  

Людмила  

Сергіївна 

Заступник директора Калейдоскоп 

рослинного світу 

Методичний 

посібник 



3 Гоцуляк  

Інна  

Василівна 

Керівник гуртка Зошит для 

практичних 

робіт гуртка 

«Лікарські 

рослини» 

Практикум 

4 Дульська 

Анжела 

Анатолівна 

Керівник гуртка  Формування 

творчої 

особистості 

учнів засобами  

різноманітних 

технік при 

виконанні 

творчих проектів 

Навчальний 

посібник 

5 Сорока  

Наталя 

Йосипівна 

Керівник гуртка Формування 

дослідницьких 

умінь та навичок 

на заняттях 

гуртка «Юні 

рослинники» 

Практикум 

6 Богомолова  

Оксана  

Антонівна 

Методист,  

керівник гуртка 

Формування та 

розвиток 

практичних 

пізнавальних 

інтересів учнів, 

як активних 

учасників 

освітнього 

процесу на 

заняттях гуртка 

«Юні зоологи» 

Практикум 

7 Юр’єва  

Тетяна  

Миколаївна 

Керівник гуртка Використання 

ігрових вправ та 

елементів 

тренінгу на 

заняттях 

валеології 

Навчальний 

посібник 

Відділ МНВК 

1 Бурлуцька 

Олена Іванівна 

 

Вчитель трудового 

навчання 

Розвиток 

творчих 

здібностей та 

активності учнів 

з урахуванням 

індивідуальних 

інтересів і 

нахилів 

Методичні 

рекомендації 

 

 

2 Дульська 

Анжела 

Вчитель трудового 

навчання 

Формування 

творчої                      

Методичні 

рекомендації 



Анатоліївна оособистості 

учнів ззасобами 

різноманітних     

ттехнік при 

виконанні 

ттворчих 

проектів 

3 Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

Вчитель трудового 

навчання 

      Формування 

художнього 

світосприйняття 

школярів на 

уроках 

трудового 

навчання через 

мистецтво 

вишивки бісером 

Навчально-наочний   

посібник 

 

4 Ілаш 

Наталія 

Миколаївна 

Директор Професійна 

компетентність 

та інноваційна 

діяльність 

педагога – 

необхідна умова 

розвитку закладу 

позашкільної 

освіти, як 

ефективної 

моделі сучасного 

освітнього 

простору 

Методичний 

посібник 

5 Лазаркевич 

Лариса 

Георгіївна 

Методист Пріоритетні ідеї 

змісту 

позашкільної 

освіти та 

науково-

методична 

діяльність як 

ефективний засіб 

організації 

зростання 

педагогічних 

кадрів 

Методичний 

посібник 

 

Важливим аспектом діяльності методичного відділу було надання методичної 

допомоги педагогам, які атестувалися в 2019-2020 навчальному році. Усі педагоги до 

підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня  підготували електронні портфоліо. 

 Групова форма роботи здійснювалася через: 

 



Методичне об’єднання керівників гуртків  

та вчителів трудового навчання 

 

№ 

п/п 

Назва  

методичного 

об’єднання  

Проблема над якою працювало 

методичне об’єднання  

Керівник 

методичного 

об’єднання  

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Методичне 

об’єднання 

керівників 

гуртків еколого-

натуралістичного 

напрямку 

«Позашкільна освіта на шляху 

оновлення в контексті Концепції Нової 

української школи та євроінтеграції 

України: ідеї, проблеми, технології» 

 

Богомолова  

Оксана  

Антонівна 

Відділ МНВК 

1 Методичне 

об’єднання 

вчителів 

трудового 

навчання 

          Від інноваційного 

         змісту освіти через 

педагогічну майстерність педагога до 

формування компетентної  

особистості учня 

Лазаркевич  

Лариса Георгіївна 

 

 

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Методичне 

об’єднання 

керівників 

гуртків 

туристсько-

краєзнавчого 

відділу 

Упровадження інноваційно-педагогічних 

технологій туризму та краєзнавства в 

практику організаційно-масової та 

гурткової роботи з учнівською молоддю 

Серветник Микола 

Миколайович 

 

Усі  засідання методичних об’єднань проводились чотири рази на рік за окремим 

планом роботи. Науково-методичною метою МО було створення умов для підвищення 

науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного рівня педагогів; 

оволодіння організаторськими, конструкторськими та комунікативними вміннями. 

З вересня 2017 року в закладі працює творча група «Інноватор» (керівник Рулик 

Л.В.), яка в 2019-2020 навчальному році працювала над темою: ««Хмарні технології, як 

засіб стимулювання самоосвіти та самовдосконалення педагогів». На засіданнях творчої 

групи «Інноватор» розглядались теоретичні і практичні аспекти впровадження хмарних 

технологій в освітній процес ПНВО. Було ініційовано проведення для педагогів закладу 

експрес-курсів на тему «Хмарні сервіси в навчально-виховному процесі закладу 

позашкільної освіти», які проводив методист ПНВО Серветник М.М. Відвідуючи курси 

педагоги ознайомилися з сутністю поняття «хмарної технології», перевагами і 

недоліками їх використання; з’ясували базові класи хмарних технологій та моделі 

розгортання хмарних сервісів; розглянули особливості впровадження хмарних 

технологій в освітній процес. 

Протягом року працювала «Школа молодого педагога» (керівник Рулик Л.В.), 

завданням якої було надання необхідної методичної допомоги молодим спеціалістам в 

оволодінні методикою викладання, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі 

досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих 

спеціалістів. Проведено співбесіди з молодими педагогами про планування навчального 



матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного 

заняття, управління процесом навчання на занятті. Було організовано взаємовідвідування 

занять молодих педагогів та наставників. 

Колективні форми роботи здійснювалися через участь та проведення семінарів, 

тренінгів, круглих столів.   

Участь педагогів ПНВО в міських, обласних та Всеукраїнських методичних заходах 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Посада Назва заходу Форма участі 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова 

Оксана 

Антонівна 

Методист Міський 

науково-практичний 

семінар «Екологічна освіта 

та виховання» 

Учасник 

2 Гоцуляк  

Інна  

Василівна 

Керівник 

гуртка 

Позашкільна освіта в 

контексті НУШ від теорії 

до практики 

Доповідач 

3 Воронюк  

Володимир  

Олександрович 

Керівник 

гуртка 

Обласна  

творча майстерня  

«STEM освіта і виховання 

національної та 

громадянської 

самоідентифікації через 

туристсько-краєзнавчу 

діяльність» 

Учасник 

 

 Відповідно до плану роботи методичного відділу ПНВО, 24 жовтня 2019 року в 

позашкільному навчально-виховному об’єднанні відбувся теоретичний семінар на 

тему «Позашкільна освіта в контексті НУШ: від теорії до практики». 

Метою проведення вищевказаного заходу було розширення знань педагогічного 

колективу про Нову українську школу. 

Семінар складався з теоретичної та практичної частини. Теоретична частина була 

представлена презентацією основних напрямків НУШ, а в практичній педагогам було 

запропоновано ряд вправ та методів: «Фотоапарат», «Фішбоун», «Кубик Блума» та ін. 

28 листопада 2019 року позашкільне навчально-виховне об’єднання гостинно 

зустрічало учасників обласного семінару відповідальних за роботу музеїв при закладах 

освіти «Музейні інновації у формуванні національно-патріотичного самоствердження 

учнівської молоді». 

В ході зустрічі учасники семінару ознайомилися з історією українського 

хліборобного роду та національними сільськогосподарськими традиціями подільського 

краю на прикладі діяльності музею Хліба та прийняли участь в театралізованому дійстві 

«Андріївські вечорниці». 

По закінченню заходу для гостей ПНВО було проведено екскурсію в ході якої вони 

ознайомилися з основними формами роботи еколого-натуралістичного відділу. 

Протягом 2019-2020 навчального року одним з пріоритетних напрямів роботи 

методичного відділу була організація роботи з обдарованою учнівською молоддю. З цією 



метою на початку навчального року було оновлено інформаційний банк даних 

обдарованих та здібних учнів. 

Робота педагогів ПНВО з обдарованими дітьми  

протягом 2019-2020 навчального року 

№ 

п/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

ПІБ 

вихованця 

Назва заходу Рівень  Результат 

Еколого-натуралістичний відділ 

1 Богомолова 

О.А. 

Столяр О.В. 

Загін  

екологічної 

варти  

«Еколог» 

Всеукраїнська 

акція 

«День 

натураліста» 

Всеукр. І місце 

 

2 Серветник 

М.М. 

Богомолов 

Олександр 

Всеукраїнська 

виставка - 

конкурс 

«Український 

сувенір» 

Всеукр. І місце 

3 Столяр О.В. Олійник 

Дарина 

Всеукраїнська 

природоох. акція  

«Птах року – 

Грак» 

Всеукр. ІІ місце 

 

4 Гільфанова 

Н.А. 

Вихованці 

гуртка 

«Лікарські 

рослини» 

Всеукр. конкурс 

«Галерея 

кімнатних 

рослин» 

Всеукр.  ІІ місце 

5 Гоцуляк І.В. Гоцуляк 

Ірина 

Всеукр. конкурс 

робіт юних 

фотоаматорів 

«Моя країна - 

Україна!» 

Всеукр. ІІ місце  

6 Кушнірук Т.І Данчук 

Віктор 

Всеукр. конкурс 

робіт юних 

фотоаматорів 

«Моя країна - 

Україна!» 

Всеукр.  ІІІ місце 

7 Подшивалова 

Л.С. 

Подшивалов 

Денис 

Всеукр. 

конкурс 

«Вчимося 

заповідувати» 

Всеукр. ІІІ місце 

8 Бурлуцька 

О.В. 

Корчак 

Дарина 

Всеукр. 

конкурс 

«Вчимося 

заповідувати» 

Всеукр. ІІІ місце 

9 Богомолова 

О.А.  

Богомолова 

Олександр 

Всеукр. 

конкурс 

«Зоологи-

тваринники» 

Всеукр.  Грамота 



10 Березовська 

В.В. 

Вихованці 

гуртка «Юні 

квітникарі» 

Всеукр. 

конкурс 

«Новорічна 

композиція» 

Всеукр. Грамота 

11 Бурлуцька 

О.В. 

Корчак 

Дарина 

Всеукр. виставка-

конкурс 

«Український 

сувенір» 

Всеукр. Грамота 

12 Богомолова 

О.А. 

Вихованці 

гуртка 

«Природа 

рідного 

краю» 

Всеукр. 

трудова акція 

«Плекаємо сад» 

Всеукр. Грамота 

13 Воронюк  

В.О. 

Воронюк 

Антоніна 

Всеукр. 

юнацький 

фестиваль  

«В об’єктиві 

натураліста» 

Обласний ІІ місце 

14 Гільфанова 

Н.А. 

Вихованці 

гуртка 

«Людина і 

довкілля» 

Всеукр. 

юнацький 

фестиваль  

«В об’єктиві 

натураліста» 

Обласний І місце 

15 Гоцуляк  

І.В. 

Гоцуляк 

Ірина 

Обласний збір 

юннатів 

Хмельниччини 

Обласний Грамота 

16 Юр’єва  

Т.М. 

Семик Софія Обласний збір 

юннатів 

Хмельниччини 

Обласний  Грамота  

17 Юр’єва  

Т.М. 

Семик Софія Міський конкурс  

«Новорічна 

іграшка» 

Міський ІІІ місце 

18 Богомолова 

О.А 

Богомолов 

Олександр 

Науково-

практична 

конференція 

«Молоді 

дослідники 

природи 

Поділля»  

Регіональний Сертифікат 

19 Юр’єва  

Т.М. 

Домбровська 

Діана 

Науково-

практична 

конференція 

«Молоді 

дослідники 

природи 

Поділля» 

Регіональний 

 

Сертифікат 

20 Данчук  

Н.Я. 

Колісник 

Уляна 

Міжнародна 

конференція 

Міжнародний Грамота 



студентської та 

учнівської молоді 

«Стан та 

перспективи 

виробництва, 

переробки і 

використання 

продукції 

тваринництва» 

21 Юр’єва  

Т.М. 

Домбровська 

Діана 

Міжнародна 

конференція 

студентської та 

учнівської молоді 

«Стан та 

перспективи 

виробництва, 

переробки і 

використання 

продукції 

тваринництва»  

Міжнародний Грамота 

Всього: 21 Кількість заходів: 

14 

Міські: 

 

І –7  

ІІ – 6  

ІІІ – 1 

Обласні: 

 

І- 1 

 ІІ –1 

Грамот – 2 

Всеукраїнські:  

 

 

І – 2  

ІІ – 3  

ІІІ – 3 

Грамот – 4 

Регіональний Сертифікат 

– 2 

 Міжнародні:   Грамот – 2  

Туристсько-краєзнавчий відділ 

1 Недря  

Тетяна 

Володимирівна 

Грицал 

Вікторія 

Всеукраїнський 

конкурс 

екскурсоводів 

музеїв при 

навчальних 

закладах освіти 

«Край в якому я 

живу» 

Обласний ІІІ місце 

2 Галецька О.В. Альчинський 

Богдан 

Джура Всеукраїнський І місце 

3 Галецька Н.К. Боднар 

Олександра 

Джура Всеукраїнський І місце 



4 Галецька О.В. Дзісяк Денис Джура Всеукраїнський ІІ місце 

5 Галецька О.В. Коробчук 

Анна 

Джура Всеукраїнський І місце 

6 Галецька Н.К. Попов 

Ростислав 

Джура Всеукраїнський ІІ місце 

7 Галецька Н.К. Сушицький 

Олександр 

Джура Всеукраїнський І місце 

8 Кух О.М. Арчук 

Катерина 

Шкільна тріада 

«Спортивне 

орієнтування в 

залі, смуга 

перешкод» 

Міський ІІІ місце 

9 Кух О.М. Макаренко 

Єлизавета 

Шкільна тріада 

«Спортивне 

орієнтування в 

залі, смуга 

перешкод» 

Міський ІІ місце 

10 Кух О.М. Мотрій 

Владислав 

Шкільна тріада 

«Спортивне 

орієнтування в 

залі, смуга 

перешкод» 

Міський І місце 

11 Кух О.М. Русецька 

Каріна 

Шкільна тріада 

«Спортивне 

орієнтування в 

залі, смуга 

перешкод» 

Міський ІІІ місце 

12 Федчук Р.І. Адамчук 

Роман 

57-й Чемпіонат 

області зі 

спортивного 

туризму 

Обласний IV місце 

13 Федчук Р.І. Гуменюк 

Андрій 

57-й Чемпіонат 

області зі 

спортивного 

туризму 

Обласний ІІІ місце 

14 Федчук Р.І. Маліновський 

Олексій 

57-й Чемпіонат 

області зі 

спортивного 

туризму 

Обласний ІІІ місце 

15 Федчук Р.І. Пасічко 

Олександра 

57-й Чемпіонат 

області зі 

спортивного 

туризму 

Обласний IV місце 

16 Федчук Р.І. Пятковська 

Вероніка 

57-й Чемпіонат 

області зі 

спортивного 

туризму 

Обласний IV місце 



17 Федчук Р.І. Туганашева 

Анастасія 

Відкритоий 

Кубок області зі 

пішохідного 

туризму 

«Камянецькі 

скелі» 

Обласний IV місце 

18 Бачинська 

М.В. 

Залізняк 

Катерина 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 14 місце 

19 Бабюк В.Т. Бабюк Троян Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 41 місце 

20 Кух О.М. Владика 

Евеліна 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 47 місце 

21 Кух О.М. Мельничук 

Каріна 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 55 місце 

22 Бачинська 

М.В. 

Антосина 

Анастасія 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 58 місце 

23 Бачинська 

М.В. 

Скидан 

Даниїл 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 70 місце 

24 Бабюк В.Т. Маркевич 

Павло 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 71 місце 

25 Недря Т.В. Шатровський 

Віталій 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 72 місце 

26 Бачинська 

М.В. 

Попаненко 

Ілля 

Обласний оnline-

конкурс з 

краєзнавства 

Обласний 78 місце 

27 Бабюк В.Т. Бабюк Троян Обласний оnline-

конкурс з 

туризму 

Обласний 6 місце 

28 Касапук Н.В. Касапчук 

Аліна 

Обласний оnline-

конкурс з 

туризму 

Обласний 1 місце 

29 Касапук Н.В. Пшеничнюк 

Максим 

Обласний оnline-

конкурс з 

туризму 

Обласний 9 місце 

30 Кух О. Мотрій Влад Обласний оnline Обласний 42 місце 

31 Кух О. Владика 

Евеліна 

Обласний оnline Обласний 22 місце 

32 Кух О. Мельничук 

Каріна 

Обласний оnline Обласний 11 місце 



33 Кух О. Русецька 

Каріна 

Обласний оnline Обласний 36 місце 

34 Кух О. Шиманська 

Наталка 

Обласний оnline Обласний 41 місце 

35 Кух О. Неіла Ігор Обласний оnline Обласний 48 місце 

36 Федчук Р.І. Поцулко 

Єлизавета 

Обласний оnline Обласний 7 місце 

37 Федчук Р.І. Томін Руслан Обласний оnline Обласний 12 місце 

38 Федчук Р.І. Маліновський 

Олексій 

Обласний оnline Обласний 22 місце 

39 Галецька О.В. Боднар Юля Online-конкурс 

«Відун» 

Всеукраїнський  

40 Галецька О.В. Березан Ірина Online-конкурс 

«Відун» 

Всеукраїнський  

Всього: 8 Кількість заходів: 

40   

Міські: І – 1 

ІІ – 1 

ІІІ – 1 

Обласні: І – 1 

ІІ – 

ІІІ – 3 

Всеукраїнські: І – 4 

ІІ –  

ІІІ – 

Відділ МНВК 

1 Березовська  

Вікторія 

Вікторівна 

Клюс  

Анна 

Олімпіада з 

трудового 

навчання 

Міський ІІІ 

2 Дульська 

Анжела 

Анатоліївна 

Гонківська 

Єва 

Міський конкурс 

на кращу 

ялинкову 

прикрасу 

Міський  ІІІ 

3 Кримський 

Володимир 

Станіславович 

Возний 

Віктор 

Олімпіада з 

трудового 

навчання 

Міський  ІІІ 

4 Юр’єва  

Тетяна  

Миколаївна 

Семик  

Софія 

Міський конкурс 

на кращу 

ялинкову 

прикрасу  

Міський  ІІІ 

Всього: 4 Кількість заходів: 

4  

Міські: І –  

ІІ –  

ІІІ – 4 

Обласні: І – 

ІІ – 

ІІІ – 

Всеукраїнські: І – 

ІІ – 



ІІІ – 

 

7. Завдання на 2020 – 2021 навчальний рік 

Головні завдання позашкільного навчально-виховного об'єднання на 2019 – 2020 

навчальний рік:  

- формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації 

новітніх підходів у діяльності; 

-  вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм навчально-

виховної роботи; 

-  створення умов для функціонування системи методичної роботи; 

-  апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та системи роботи; 

-  стимулювання творчих пошуків педагогічних працівників; 

-  пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів; 

-  підвищення рівня професійної майстерності педагогів; 

- активне   впровадження   ІТ   та   формування   ІТ-компетентностей  у педагогів ПНВО; 

- широка роз’яснювальна робота серед батьків, громадськості щодо ролі та значення 

позашкільної освіти не тільки як можливостей корисно використати дозвілля, а й 

вагомого важелю для розвитку та саморозвитку дитини, в тому числі й стосовно її 

професійного самовизначення; 

- створення умов для гармонійного розвитку високоосвіченої, життєво-компетентної 

творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і 

праці в інформаційному суспільстві;   

-   надання якісної позашкільної освіти;   
- - формування екологічної компетентності вихованців, учнів, слухачів на основі 

дослідницької діяльності;  

- відкриття гуртків з вивчення англійської мови, а також практики її застосування в 

роботі з вихованцями, учнями і слухачами;   

- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації;   

- формування у вихованців, учнів, слухачів свідомого й відповідального ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;  

- удосконалення системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.  

 

 

 


