
 1 

Кам’янець-Подільське позашкільне навчально-виховне об'єднання 

Хмельницької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО  

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ 

ЗА 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янець-Подільський 

2021 



 2 

Звіт директора 

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

на педагогічній раді 

за 2020 - 2021 навчальний рік 

 

1. Вступ 

У 2020 - 2021 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 2020 - 2021 

навчальний рік було впровадження системи проектування професійного самовизначення 

обдарованої особистості дитини у позашкільному навчальному закладі. 

Пріоритетними завданням роботи  позашкільного навчально-виховного об'єднання у 

2020 - 2021 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 2020 - 2021 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; 

– взаємовідвідування занять гуртків та обмін досвідом; 

– творчі звіти керівників гуртків; 

– удосконалення освітнього процесу. 
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3. Кадрове забезпечення (якісний та кількісний склад)   

 Навчально-виховний процес в позашкільному навчально-виховному об'єднанні у 2020 

- 2021 навчальному році забезпечували 39 педагогічних працівників. Серед них 34 основних 

та 5 сумісників.  

Штатний розпис був таким: 

- директор – 1 ставка 

- заступник директора з навчально-виховної роботи – 2 ставки 

- заступник директора з адміністративно-господарської частини – 1 ставка 

- завідуюча методичним відділом – 1 ставка 

- методист – 3 ставки 

- в.о. завідуючої організаційно-масовим відділом – 1 ставка 

- культорганізатор – 1 ставка 

Якісний склад педагогічних працівників: 

- 16 розряд – 3  

- 14 розряд – 3 

- 13 розряд – 6 

- 12 розряд – 21 

- 11 розряд – 13 

- 10 розряд – 5 

- керівник гуртка-методист - 1 

- І категорія – 3 

- ІІ категорія – 3 

- вища категорія – 2 

- спеціаліст – 2 

 

4. Науково-методична робота 

Важлива роль у фаховому зростанні педагога належить організації методичної роботи. 

Саме цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-

педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, сприяє розвитку творчого потенціалу 

кожного педагога та колективу в цілому. 

Головною метою роботи методичного відділу ПНВО є допомогти педагогам перейти 

на новий рівень роботи, який задовольнить і соціум, і особистість, а результатом діяльності 

буде досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку вихованців 

закладу.  

Діяльність методичного відділу протягом 2020 - 2021 навчального року здійснювалась 

на основі плану роботи, наказу ПНВО «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами в 2020-2021 навчальному році» і була спрямована на виконання вимог державних, 

галузевих нормативно-правових документів щодо покращення якості освітнього процесу. 

Здійснювалася через індивідуальні, групові та колективні форми роботи з педагогами, які 

давали можливість кожному обирати власну траєкторію розвитку.  

Серед них особливої актуальності набули інноваційні форми роботи, а саме: 

- Метод дослідницьких проектів: реалізувався на засіданнях творчої групи «Інноватор». 

Протягом звітного періоду члени творчої групи працювали над створенням блогів керівників 

гуртків. 

- Технологія дискусійних питань: реалізувалася методистами відділу при здійснення 

індивідуальної або групової форми роботи з педагогами через застосовування електронної 

пошти, соціальної спільноти Вайбер, онлайн-платформи Zoom та Meet.  

- Метод групової роботи з педагогічними кадрами – тренінг: реалізувався при проведенні 

тренінгів: 

тренінг зі спортивного орієнтування, керівник гуртка Бабюк В.Т.; 

тренінг «Інтеграція соціальних мереж в освітній процес», керівник гуртка Воронюк В.О. 

тренінг «Я крокую до майстерності», методист Богомолова О.А. 
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- Метод аналізу ситуації – «Кейс-метод»: реалізувався при підготовці педагога до атестації. 

Педагогам було надано усю необхідну методичну допомогу задля створення методичного 

паспорту та портфоліо, які викладено в хмарному сховищі – Google диску: 

Лісовський А.С.: 

https://drive.google.com/drive/folders/1eO85k0mleXxuw_wdb3ae_IRkrl9ANaql?usp=sharing 

Бабюк В.Т.:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vJi8-z3nAOZXjtXVBd6Lats6J3X_ZWY9?usp=sharing 

Полевий Ю.Б.:  

https://drive.google.com/drive/folders/1mauKatHqbuWnFHar9TTTgx24HgCYdPdx 

Недря Т.В.:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wWIXuMPQSaEbxPXWVeFv87HzUGF18BuM?usp=shari

ng 

Столяр О.В.: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ae7dDMHb5IBaMng-V2TNIXGSu1rb2CU_?usp=sharing 

Тимцясь О.В.: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HpZqB3XIgjE4Ny83HdUJ3a0DQB5riR2u?usp=sharing 

Шак Д.В.: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vSHn8TNKH7REHk2Tay1ij_QyWaoJwwnv?usp=sharing 

- Метод-коучинг: реалізувався при роботі з молодими педагогами. За окремим планом 

роботи в еколого-натуралістичному та туристсько-краєзнавчому відділах працювала Школа 

молодого педагога. Кожен молодий педагог мав наставника, який в даному випадку виступав 

в ролі «коуча». Керівниками Школи є методисти – Богомолова О.А. та Повар О.В. Протягом 

звітного періоду було проведено ІV засідання  

- Інноваційна форма роботи – «Майстер-клас»: реалізувалася при проведенні педагогами 

майстер-класів та семінарів-практикумів за принципом «дивись і роби так, як я».  

Зокрема було проведено: 

- Майстер-клас: «Метод проектів та формування технічної і технологічної 

компетентностей особистості», Кримський В.С., вчитель трудового навчання. 

- Семінар-практикум: «Розвиток творчих здібностей особистості на уроках трудового 

навчання», Дульська А.А., вчитель трудового навчання. 

- Майстер-клас «Застосування додатку Google Meet в освітньому процесі закладу 

позашкільної освіти», Воронюк В.О., керівник гуртка. 

- Майстер-клас «Застосування інноваційних технологій навчання на заняттях гуртка 

«Юні квітникарі»», Столяр О.В., керівник гуртка. 

- Семінар-практикум «Скелелазіння для «чайників»», Білий В.Г., керівник гуртка. 

- Семінар-практикум «Педагогічна творчість керівника – шлях до формування творчої 

особистості гуртківця», Богомолова О.А., методист. 

- Семінар-практикум «Професійні рекомендації до використання сучасних  технологій  

навчання  закладі позашкільної освіти», Воронюк В.О., керівник гуртка. 

- Вікторина до Міжнародного дня рідної мови для кер. гуртків, Кух О.М., зав. тур.-кр. 

відділом.  

- Семінар-практикум «Географія і туризм крізь призму грошових знаків», Мисько В.З., 

керівник гуртка. 

- Семінар-практикум «Зміни у Технічному регламенті, щодо суддівства змагань з 

техніки пішохідного туризму», Федчук Р.І., керівник гуртка. 

- Семінар зі скелелазіння: «Види скелелазних дистанцій», Білий В.Г., керівник гуртка. 

- Семінар «Особливості роботи та підготовки вихованців гуртків «Джура» та «Юний 

миротворець», Галецька Н.К., керівник гуртка. 

- Інноваційна форма роботи «Педагогічний подіум»: реалізувалася в результаті відвідування 

методистами ПНВО гурткових занять та виховних заходів педагогів, що атестуються та 

досвід яких вивчався. Вищевказана форма роботи дала методичному відділу можливість 

створити педагогічний «банк даних сучасних технологій». 

https://drive.google.com/drive/folders/1eO85k0mleXxuw_wdb3ae_IRkrl9ANaql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vJi8-z3nAOZXjtXVBd6Lats6J3X_ZWY9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mauKatHqbuWnFHar9TTTgx24HgCYdPdx
https://drive.google.com/drive/folders/1wWIXuMPQSaEbxPXWVeFv87HzUGF18BuM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wWIXuMPQSaEbxPXWVeFv87HzUGF18BuM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ae7dDMHb5IBaMng-V2TNIXGSu1rb2CU_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpZqB3XIgjE4Ny83HdUJ3a0DQB5riR2u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vSHn8TNKH7REHk2Tay1ij_QyWaoJwwnv?usp=sharing
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Також педагоги ПНВО приймають участь з методичних заходах різних рівнів. 

Зокрема: 

- Онлайн-лекція до Всесвітнього дня жертв Голокосту, КПДІМЗ; Кух О.М., Повар О.В. 

- Семінар-нарада з питань проведення  змагань з походів, УДЦТКУМ; Федчук Р.І. 

- Онлайн семінар-практикум «Перспективи впровадження органічних технологій 

вирощування рослин на навчально-дослідних земельних ділянках закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти»; Ілаш Н. М., Данчук Н.Я., Подшивалова Л. С., 

Богомолова О. А. 

- Онлайн-нарада методичного активу ЗПО з питань обговорення Типової освітньої 

програми закладу позашкільної освіти редакції 2021 року; методисти ПНВО. 

-  Вебінар «Доступна робототехніка»; Богомолова О. А. 

Робота методичного відділу ПНВО поступово трансформується у сервісний центр 

щодо надання педагогічним працівникам потрібних освітніх послуг з метою задоволення їх 

запитів та потреб. Методисти відділу здійснювали і продовжують здійснювати 

систематичний моніторинг щодо надання керівникам гуртків необхідних рекомендації щодо 

застосування ними платформ та ресурсів для самоосвіти: «Prometheus», студія онлайн-освіти 

EdEra; освітній проект «На урок», спільнота активних освітян «Всеосвіта» та ін. 

Протягом звітного періоду педагоги закладу стали учасниками сертифікованих 

заходів: 

-   V інтернет-форум «Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі 

Концепції нової української школи» (6 год):  

Ілаш Н.М. «Якісна позашкільна освіта та професійна компетентність педагога в умовах 

Нової української школи»;  

Кримський В.С. «Формування професійних компетентностей  вчителя нової української 

школи шляхом впровадження елементів етнодизайну в навчальний предмет «Трудове 

навчання та технології»,  

Лазаркевич Л.Г. «Інклюзивна складова в системі позашкільної освіти»: 

Рулик Л.В. «Позашкільна освіта в контексті НУШ: від теорії до практики»; 

Повар О.В.: «Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції 

нової української школи»; 

Богомолова О.А.: «Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі 

Концепції нової української школи». 

- 30-годинні курси університету післядипломної освіти імені Б.Грінченка за курсом 

«Стем-підхід до навчання у школі» – Кримський В.С. 

- Вебінар «Позашкільна освіта в громаді: як зберегти мережу і забезпечити розвиток». 

Міжнародна асоціація позашкільної освіти, Національний педагогічний ун-т ім.. М.П. 

Драгоманова – Бабюк В.Т., Повар О.В. 

- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Здоров’язбережувальне освітнє 

середовище в сучасній школі» - «Як стати улюбленим учителем НУШ. Креативні ідеї 

– від інтегрованого уроку до тематичного тижня» – Повар О.В., Кух О.М. (6 год). 

- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Здоров’язбережувальне освітнє 

середовище в сучасній школі» - «Особистий розвиток вчителя: планування, дії» – 

Повар О.В. (6 год). 

- Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Здоров’язбережувальне освітнє 

середовище в сучасній школі» - «Організація освітнього процесу  з використанням 

технологій дистанційного навчання»,– Кух О.М. (6 год). 

- Практикум для освітян «Цифровий простір педагога», Національний центр «Мала 

академія наук України» – Повар О.В., Кух О.М. (30 год). 

- Семінар-нарада «Організація роботи з розвитку спортивного туризму та спортивного 

орієнтування серед дітей та молоді в умовах пандемії» Кух О.М., Недря Т.В., Повар 

О.В., Бабюк В.Т., Федчук Р.І. 
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- Центр нової освіти Івана Іванова, онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-

ресурсів у позашкільній освіті туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного 

напрямків», Кух О.М. (2 год). 

- Всеосвіта – Всеукраїнський освітній онлайн-марафон «Толарантна освіта – запорука 

здорового суспільства», Кух О.М. (15 год). 

- Всеукраїнський науково-практичний  онлайн-семінар: «STEM- освіта: ресурси та 

перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році», ТОВ «Всеосвіта», Богомолова 

О.А. (4 год). 

-  Всеукраїнський освітній онлайн-марафон з підвищення кваліфікації на тему: 

«Траєкторія розвитку сучасного педагога». ТОВ  «Всеосвіта», Богомолова О.А. (15 

год). 

-  П’ята науково-практична конференція «Освіта Хмельниччини: психолого-

педагогічний супровід модернізаційних процесів», Богомолова О.А. (8 год). 

- Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Богомолова О.А. (60 год). 

- Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Ілаш Н.М. (60год). 

- Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Барвінська Л.М. (60 год). 

-  Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Столяр О. В. (60 год). 

- Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Тимцясь О.В. (60 год). 

- Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Гоцуляк І.В. (60 год). 

- Курс «Медіаграмотність для освітян». ГО «Прометеус», Юр’єва Т.М. (60 год). 

- Воронюк В.О. керівник гуртків. Успішно закінчив курс «Впровадження інновацій в 

школах» 60 год. виданий : 08.02.2021 ГО «Прометеус» ЄДРПОУ 39598867. 

- Курс «Медіаграмотність: практичні навички». ГО «Прометеус», Воронюк В.О. (30 

год). 

- Курс «Основи веб-розробки (HTML, CSS). ГО «Прометеус», Воронюк В.О. (30 год). 

- Вебінар «Використання google meet  в освітній діяльності» ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», Воронюк В.О. (2 год). 

- Курс «Домедична допомога». ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», Воронюк В.О. (3 год). 

- Курс «ЕКОЛОГІЇ», Богомолова О.А. (4 год). 

- Курс «ЕКОЛОГІЇ», Барвінська Л. М. (4 год). 

- Курс «ЕКОЛОГІЇ», Юр’єва Т.М.  (4 год). 

- Курс «ЕКОЛОГІЇ», Шак Д.В.(4 год). 

- Курс «ЕКОЛОГІЇ», Воронюк В.О.  (4 год). 

- Науково-практичний семінар «Методичні особливості використання монет на уроках 

географії», Мисько В.З. (3 год). 

- Семінар ХОІППО «Педагогічний експеримент у системі інноваційної діяльності», Кух 

О.М., Повар О.В. (6 год). 

- PROMETHEUS «Освітні інструменти критичного мислення», Кух О.М, (60 год). 

- British Council, Active Citizens Local Training. Тренінг Британської ради з питань 

«Активні громадяни. Програма важливих громадських проектів», Кух О.М., 

(учасник). 

- Всеосвіта – вебінар «Надання першої медичної допомоги в закладах освіти. 

Інструктаж для педагогів», Кух О.М. (2 год). 

- Всеосвіта – вебінар «Шляхи формування сприятливого психологічного клімату у 

педагогічному колективі», Кух О.М. (2 год). 

- НЦ «МАНУ», спецкурс «Діджитал-інструменти для дистанціного навчання», Кух 

О.М., Повар О.В. (15 год). 

- Соціальний курс «Домедична допомога. Практичні поради для громадян», Кух О.М. 

(проект розглядається). 

- Курси ХОЦТКУМ «Інтерактивна школа професійного розвитку педагога», Мисько 

В.З., Кух О.М., Повар О.В., Недря Т.В., Бабюк В.Т., Федчук Р.І., Касапчук Н.В., 

Галецька О.В., Полевий Ю.Б., Батюкевич І.М., (навчання триває).  



 7 

- Онлайн-школа ЦПРПП «Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога: 

від теорії до практики», Кух О.М., Повар О.В., Недря Т.В., Бабюк В.Т., Федчук Р.І., 

Касапчук Н.В., Галецька О.В. Мисько В.З., (навчання триває). 

- КПНУ ім.. Ів.Огієнка, науково-методичний семінар «Методичні особливості 

використання монет на уроках географії», Мисько В.З. (3 год). 

- Серветник М. М.: сертифікат ХОІППО семінар «Педагогічний експеримент у системі 

інноваційної освітньої діяльності» (6 годин). 

- Подшивалова Л.С.: сертифікат ХОІППО семінар «Педагогічний експеримент у 

системі інноваційної освітньої діяльності» (6 годин). 

- Богомолова О. А.: сертифікат ХОІППО семінар «Педагогічний експеримент у системі 

інноваційної освітньої діяльності» (6 годин). 

- Столяр О. В.: сертифікат ХОІППО семінар « Педагогічний експеримент у системі 

інноваційної освітньої діяльності» (6 годин). 

Окрім того, вже третій рік поспіль, згідно плану методичної роботи, організовується 

проведення експрес-курсів, на яких керівники гуртків мають можливість отримати необхідні 

знання з тієї чи іншої теми. Тематика курсів визначається на засіданнях методичних 

об’єднань. В цьому навчальному році на курсах вивчалася тема «Використання сучасних 

онлайн-технологій в освітньому процесі закладу позашкільної освіти». Проводить дані курси 

керівник гуртка Воронюк О.О., який також є адміністратором сайту ПНВО. 

Важливу  роль  в  підвищенні  загального,  фахового і методичного рівня педагогів 

відігравали методичні об’єднання, які діяли за напрямками: еколого-натуралістичний, 

туристсько-краєзнавчий та вчителів трудового навчання, головами яких є методисти: 

Богомолова О.А., Лазаркевич Л.Г. та Повар О.В. Протягом звітного періоду було проведено 

4 засідання. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до 

п. 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 

року №1135), Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового 

педагогічного досвіду зі змінами, затвердженими науково-методичною радою 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 28.04.2016 року, 

протокол №1 (розділ ХІ, пункт 11.3.6) та з метою виявлення і вивчення інноваційних 

підходів до навчання та виховання, поширення наукових знань, ознайомлення педагогів із 

досягненням колег, методичний відділ ПНВО відповідно до наказу ПНВО «Про вивчення та 

впровадження в практику роботи педагогічного колективу досвіду роботи педагогів, які 

атестуються у 2020-2021 навчальному році» вивчав передовий педагогічний досвід педагогів 

закладу, а саме: 

- керівника гуртка Столяр О.В. по темі «Формування творчого потенціалу вихованців 

гуртка «Юні квітникарі» через пошукову та науково-дослідницьку роботу»; 

- керівника гуртка Недрі Т.В. по темі «Впровадження інноваційних педагогічних 

технологій туризму в практику організаційно-масової та гурткової роботи з 

учнівською молоддю. Формування системи патріотичного виховання гуртківців 

засобами туризму та краєзнавства»; 

- вчителя трудового навчання Кримського В.С. по темі «Розвиток творчих  та технічних 

здібностей на уроках трудового навчання». 

 Вивчені матеріали по передовому педагогічному досвіді вищевказаних педагогів було  

узагальнено на засіданнях Школи ППД та наказом по закладу. 

 Під  час  вивчення  та  узагальнення досвіду педагогів закладу методичний відділ 

ПНВО керувався Положенням про виявлення,  вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду зі змінами, затвердженими науково-методичною радою 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 28.04.2016 року, 

протокол №1. 
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Якісним показником впровадження інноваційних технологій в роботу з педагогами є 

їх участь в різноманітних фахових заходах: 

- виставка передових педагогічних ідей: 

результат участі педагогів ПНВО в обласній педагогічній виставці «Освіта Хмельниччини на 

шляхах реформування», 2019 - 2020 навчальний рік: 

- Ілаш Н.М.: методичний посібник «Професійна компетентність та інноваційна 

діяльність педагога – необхідна умова розвитку закладу позашкільної освіти, як 

ефективної моделі сучасного освітнього простору», ІІІ місце; 

- Недря Т.В.: інформаційний екскурс шкільними музеями Кам′янця-Подільського 

«Шкільні музеї, як дієвий засіб національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді», ІІІ місце; 

- Юр′єва Т.М.: посібник «Використання ігрових вправ та елементів тренінгу на 

заняттях валеології», ІІ місце. 

Результат участі педагогів ПНВО в міській педагогічній виставці «Освіта Кам′янця-

Подільського на шляхах реформування», 2020 - 2021 навчальний рік: 

- Богомолова О.А: «Моделювання системи педагогічної реабілітації вихованців з 

особливими освітніми потребами в умовах позашкілля»,  методичний посібник, ІІ 

місце; 

- Галецька О.В.: «Маршрути пам’яті міста Кам’янця-Подільського», путівник,  І місце; 

- Галецька Н.К.: «Маршрути пам’яті міста Кам’янця-Подільського», путівник, І місце; 

- Кримський В.С.: «Впровадження інноваційних технологій у трудовому навчанні, як 

основа формування технологічних компетентностей», посібник, ІІІ місце; 

- Недря Т.В.: «5 цікавинок Хмельниччини», методична розробка екскурсії, ІІ місце. 

-  

Підготовка збірника навчальних програм еколого-натуралістичного напрямку 

(НЕНЦУМ): 

програма гуртка «Ляльковий театр», Гламозда Н.В., керівник гуртка. 

 

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти «Джерело творчості» 

Столяр О.В., керівник гуртка ПНВО підготувала роботу на тему «Формування 

творчого потенціалу вихованців гуртка «Юні квітникарі» через пошукову та науково-

дослідницьку роботу» та посіла І місце обласному етапі конкурсу. На даний момент роботу 

відправлено для участі в Всеукраїнському етапі конкурсу. 

 

Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти у 2021 році 
Столяр О.В. готує до кінця червня 2021р. матеріали для участі. 

 

Також педагоги ПНВО під керівництвом методистів готували інформацію для друку в 

фахових виданнях: 

підготовка та друк статей в газеті «Трудове навчання»: 

-   Кримський В.С. «Етнодизайн в трудовому навчання»;  

- Бурлуцька О.І. «Розвиток творчих здібностей та активності учнів з урахуванням 

індивідуальних інтересів і нахилів». 

Матеріали для друку в газеті «Позашкілля»: 

- Лісовський А.С.: заняття-тренінг на тему: «Основи топографічної підготовки 

туриста»; 

- Недря Т.В.: стаття «Стати креативним та розумними – це просто»; 

- Кух О.М.: розробка заняття-гри «Топографічні ігри як елемент зацікавлення та 

виявлення талановитих орієнтувальників»; 
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- Федчук Р.І.: розробка першого заняття в туристично-краєзнавчих учнівських 

об’єднаннях закладів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму (блоку 

«Фізична підготовка») у 2020-2021 навчальному році на тему: «Використання тесту 

Купера для визначення рівня фізичної підготовки»; 

- Бабюк В.Т.: стаття «Спортивне орієнтування в розвивальному середовищі Нової 

української школи»; 

- Касапчук Н.В.: сценарій виховного заходу «Йдемо в похід»; 

- Галецька Н.К., Галецька О.В.: стаття «Таємниці довголіття кобзарів».  

Видання «Педагогічний простір»: 

- Недря Т.В.: стаття рекомендована для друку «Щедрик розправляє крила». 

Підготовка та друк статтей для Наукового вісника Національного еколого-

натуралістичного центру: 

- Лісовський А.С., Мисько В.З., Трояновська О.М. Серія: Педагогічні науки. Серія: 

Навколишнє середовище та його захист. Серія: Сільськогосподарські науки. - 2020.- 

№ 2 – К.: “НЕНЦ”. 

- Богомолова О.А. Збірник наукових праць. Освіта Хмельниччини: психолого-

педагогічний супровід модернізаційних процесів. (ред.. кол. В.І. Очеретянка (гол) та 

ін.). – Хмельницький : ХОІППО, 2021. -246с. 

- На даний момент триває робота педагогів ПНВО Лісовського А.С., Мисько В.З. та 

Трояновської О.М. над статтями до друку в черговому випуску Наукового вісника 

Національного еколого-натуралістичного центру в 2021р. 

 З метою підвищення якості освітнього процесу, педагоги ПНВО працюють над 

підготовкою методичних розробок та застосувують їх в роботі з вихованцями. Зокрема: 

відділ МНВК:  

- Кримський В.С.: «Завдання для практичних занять і самостійної роботи при вивченні 

розділу «Ажурне випилювання»»; 

-  Дульська А.А.: матриці та шаблони для вибору обєктів проектування «Основи 

проектування, матеріалознавства та технології обробки»; 

- Бурлуцька О.І.: «Викорстання електронних засобів при вивченні розділу «Пошиття 

спідниці»»; 

- Березовська В.В.: «Викорстання електронних засобів при вивченні розділу 

«Різноманітні техніки виготовлення творчих об′єктів»»; 

- Данчук Н.Я.: «Інструкції до практичних робіт при вивченні розділу «Квіти з тканини 

петельним швом»»; 

- Веренчук Н.І: «Застосування комплексу ігор при вивченні розділу «Виготовлення 

виробів з дроту»»; 

- Ілаш Н.М.: «Індивідуальні роздаткові картки-інструкції для виготовлення виробів при 

вивченні розділу «Нове життя старим речам»»; 

- Юрєва Т.М.: «Використання нетрадиційних технік при вивченні розділу «Робота з 

фанерою»».  

Туристсько-краєзнавчий відділ 

№ 

п/п 

Назва розробки Класифікація розробки 

(презентація, відеоролик, 

лепбук, плакат, квест-гра, 

інтерактивна розробка на 

будь-якому ресурсі) 

Автор 

1 До дня Соборності України Тести Гугл-форми «До дня 

Соборності України» 

Бабюк В.Т. 

2 Архітектурні об’єкти 

Хмельниччини 

Вікторина «Архітектурні 

об’єкти Хмельниччини» 

Бабюк В.Т. 

3 Легенди КП Гра «Парочки» Бабюк В.Т. 

4 Вивчення рельєфу. Легенди Гра «Парочки» Бабюк В.Т. 
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рельєфу  

5 До дня визволення 

Кам'янця-Подільського від 

нацистських окупантів 

Вікторина «Маршрути 

пам'яті» 

Бабюк В.Т. 

6 Умовні знаки спортивного 

орієнтування та їх вигляд в реаліях 

Відео-презентація Бабюк В.Т. 

7 Участь у змаганнях «Підсніжник» Онлайн змагання на 

платформі «Всеосвіта» 

Бабюк В.Т. 

8 Виховна година «Чорнобиль – 

чорна біль» 

Презентація «Чорнобиль – 

чорна біль» 

Бабюк В.Т. 

9 Участь у змаганнях «Весняний 

Кам’янець» 

Онлайн змагання на 

платформі «Всеосвіта» 

Бабюк В.Т. 

10 Змагання зі спортивного  

орієнтування 

Ментальна карта Бабюк В.Т. 

11 Історія рідного краю Фотокартки - Храми м. 

Кам'янця-Подільського 

Недря Т.В. 

12 Мости Кам’янця – Подільського Презентація «Мости 

Кам’янця – Подільського» 

Недря Т.В. 

13 «Стежка Довбуша» м. Яремче Екскурсія презентація 

«Стежка Довбуша» м. 

Яремче 

Недря Т.В. 

14 Природні особливості Поділля Відео «Різномаїття 

рослинного світу Поділля» 

Недря Т.В. 

15 Національний парк «Подільські 

товтри» 

Фільм «Подільські Товтри» Недря Т.В. 

16 Історія м. Кам’янця – Подільського Онлайн – вікторини з історії 

м. Кам’янця – Подільського 

Недря Т.В. 

17 Типи вогнищ Презентація «Як 

використовувати вогнище в 

польових умовах» 

Недря Т.В. 

18 Види туризму Відеоролик Федчук Р.І. 

19 Техніка спортивного 

туризму 

Відеоролик Федчук Р.І. 

20 Види туризму Презентація Федчук Р.І. 

21 Застосування технічних 

пристроїв 

Презентація Федчук Р.І. 

22 Основи топографічної 

підготовки туриста 

Презентація Федчук Р.І. 

23 ВІДУН online-тест – «На Урок»  

Створення тестів за 

допомогою  Google форми 

Галецька 

Н.К., 

Галецька 

О.В. 

24 6 кроків на зустріч планеті Відео презентація. 

«6 кроків на зустріч планеті» 

Створена Video Marker - 

відео редактор. Висвітлена 

на власному  You Tube 

каналі 

Галецька 

Н.К., 

Галецька 

О.В. 

25 Тактична медицина online-тест- «На Урок» 

Створення тестів за 

допомогою Google Форми 

Галецька 

Н.К. 
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26 Техніка накладання турнікету Відео презентація. 

«Техніка накладання 

турнікету» 

Створена " Video Marker - 

відео редактор 

Галецька 

Н.К. 

27 Козацькі клейноди Створення інтерактивних 

робочих аркушів на 

платформі Classkick. 

Розробка тестів з 

правильними відповідями 

Галецька 

Н.К., 

Галецька 

О.В. 

28 Конвенція про права дитини Створення інтерактивних 

робочих аркушів на 

платформі Classkick. 

Розробка тестів з 

правильними відповідями. 

Галецька 

Н.К. 

29 Неповне збирання та розбирання 

автомата АК-74 

Створення online yрок на 

платформі  EdPuzzle 

Галецька 

Н.К. 

30 Правила поведінки під час пожежі Створення вправи на 

платформі Learning Apps 

Галецька 

Н.К. 

31 Топографічні карти та топографічні 

знаки 

Створення інтерактивних 

робочих аркушів на 

платформі Classkick. 

Розробка тестів з 

правильними відповідями 

Галецька 

Н.К. 

32 Вивчення основних стройових 

прийомів 

Відео презентація. Створена 

«Video Marker» - відео 

редактор 

Галецька 

Н.К. 

33 Особливості козацького фольклору Оnline-тест- «На Урок» 

Створення тестів за 

допомогою Google Форми. 

Створення вправи на 

платформі Learning Apps 

Галецька 

О.В. 

34 Вивчення козацької зброї Використання інтерактивних 

листів на ресурсі Wizer.me 

Галецька 

О.В. 

35 Підготовка до змагання  

«Рятівник» 

Відео презентація - «Ліки 

лісової та польової аптеки» 

Галецька 

О.В. 

36 Запорозькі військові клейноди та 

символи 

Створення Google тестів. 

Інтерактивний лист на 

платформі Classkick 

Галецька 

О.В. 

37 Різдвяні Дива Створення діаграми з 

використанням елементів 

(тексту,малюнків, 

посилання) 

Coggle.it 

Галецька 

О.В. 

38 Птахи бояться не холоду, а голоду Створення online yрок на 

платформі  EdPuzzle 

Галецька 

О.В. 

39 В’язання основних туристичних 

вузлів 

Відеоурок 

Презентація ppt 

Касапчук 

Н.В. 

40 Командне та індивідуальне 

проходження смуги перешкод 

Використання матеріалів з 

YouTube за допомогою 

мультимедійної дошки 

Касапчук 

Н.В. 

41 Короткі відомості про природу гір Презентація ppt. Касапчук 
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Види гірського рельєфу. Використання 

мультимедійної дошки 

Н.В. 

42 Печери України та інших країн 

світу. Види печер. 

Відеоролики. Використання 

матеріалів з YouTube. 

Презентація ppt 

Касапчук 

Н.В. 

43 Практичне заняття. Правил 

дорожнього руху 

Тестові завдання на освітній 

платформі Classroom 

Касапчук 

Н.В. 

44 Туристсько-краєзнавчі можливості 

рідного краю 

 

Краєзнавча експедиція та 

спортивний похід - спільне та 

відмінне 

 

Комплектування ремонтного 

набору для походу 

Презентація ppt Кух О.М. 

45 Туристичне спорядження для 

походу 

Ментальна карта Coogle.it Кух О.М. 

46 Виховний захід до Дня герба 

України 

Відеоролик-мультфільм у 

редакторі Renderforest 

 

Кух О.М. 

47 Виховний захід до Дня соборності Відеоролик  Кух О.М. 

48 Екскурсійні об’єкти Кам’янеччини Ігри в редакторі 

LearningApps.org 

 

Кух О.М. 

49 Вікторина на закріплення теми 

Екскурсійні об’єкти Кам’янеччини 

Платформа Classtime 

 

Кух О.М. 

50 Лікарські рослини та їх 

використання у народній медицині 

Презентація + вікторина на 

сайті ПНВО 

Кух О.М. 

 Складання меню та кошторису 

походу 

Інтерактивна дошка Padlet Кух О.М. 

51 Складання маршруту краєзнавчої 

експедиції 

Інтерактивна дошка Lino.it Кух О.М. 

52 Туристичні вузли  Відеоролик-флешмоб Кух О.М. 

53 Види вогнищ  Тест на платформі Kahoot Кух О.М. 

54 Різдвяна екскурсія по святковому 

Старому місту 

Відеоролики з каналу 

youtube 

Мисько В.З. 

55 Роль туристського спорядження для 

успішного проходження походів. 

Види турспорядження 

Відеоролики з каналу 

youtube 

Мисько В.З. 

56 Індивідуальне загально-туристське 

спорядження. Одяг та взуття. 

Наплічники. Карімати. 

Відеоролики з каналу 

Youtube 

Мисько В.З. 

57 Онлайн-вікторина «Відгадай країни 

за їх монетами»  

Фото-презентація на сайті 

ПНВО 

Мисько В.З. 

58 Фізична підготовка. Загальна 

фізична підготовка. Розвиток 

швидкості  

Відеоролики з каналу 

Youtube 

Мисько В.З. 

59 Віртуальна еколого-краєзнавча 

екскурсія «УЦибулівському лісі» 

Фото-презентація на сайті 

ПНВО 

Мисько В.З. 

60 Фізична підготовка.  Відеоролики з каналу Мисько В.З. 

https://www.renderforest.com/ru/
https://www.renderforest.com/ru/
https://learningapps.org/view3095890
https://learningapps.org/view3095890
https://www.classtime.com/uk/
https://www.classtime.com/uk/
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Розвиток гнучкості і спритності. youtube. Фото-презентація 

61 Фізична підготовка.  

Спортивні та рухливі ігри. 

Відеоролики з каналу 

youtube. 

Фото-презентація 

Мисько В.З. 

62 ПВД «Історичні пам’ятки нашого 

регіону» 

Відеоролики з каналу 

youtube 

Мисько В.З. 

63 Підготовка та участь в туристсько-

краєзнавчих заходах 

Фото-презентація Мисько В.З. 

64 Топографічна підготовка Онлайн-вікторина Лісовська 

М.О. 

65 Топографічна підготовка Презентація  Лісовська 

М.О. 

66 Онлайн-екскурсія у НПП 

«Подільські Товтри» 

Відеоролик Лісовська 

М.О. 

67 Техніка пішохідного туризму Презентація Лісовська 

М.О. 

68 Техніка пішохідного туризму Відеоролик 

 

Лісовська 

М.О. 

69 Онлайн-вікторина 

«Чизнаєтевипервоцвіти?» 

Онлайн-вікторина Лісовська 

М.О. 

70 Види та формитуристичних походів Презентація  Лісовська 

М.О. 

71 Виховна година до Дня Землі Відео-презентація та 

фотовиставка 

Лісовська 

М.О. 

72 Правила проведення туристських 

походів 

Відеоролик Лісовська 

М.О. 

73 Туристична аптечка  Презентація та онллайн-

вікторина 

Лісовська 

М.О. 

74 Правила орієнтування на місцевості Онлайн-орієнтування Лісовська 

М.О. 

75 Топографічна підготовка Онлайн-вікторина Лісовська 

М.О. 

 

Еколого-натуралістичний відділ 

Інструктивно - методичні рекомендації:  
- «Скарбничка юного акваріуміста» методичний посібник; кладач Шкак Денис 

Васильович. 

- «Ментальні карти та їх використання на заняттях гуртка «Юні квітникарі»; укладач 

Столяр Олена Володимирівна. 

- Особливості догляду та утримання декоративних пацюків; укладач Бомолова.О.А.. 

- Організація проведення екологічної акції «Амброзія – карантинний бур’ян- алерген»; 

укладач Гільфанова Н.А. 

- Розмноженню пеларгонії черенкуванням; укладач Гоцуляк І. В. 

Методичні розробки: 
- Організація проведення свята «День юного натураліста»; укладач Гламозда Н.В. 

- Виховний захід: «Як зимують птахи та звірі взимку»; укладач Столяр О.В. 

- Виховний захід: «Збережи ліси»; укладач Гоцуляк І.В. 

- «Влив зовнішніх факторів на слимака виноградного»; укладач Юр’єва Т.М. 

Мультимедійні розробки: 

- «Ігрові технології навчання»; «Виховна робота в позашкільному закладі»; укладач 

Журавель Н.І. 
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- «Первоцвіти-перша посмішка весни», «Зустрічаємо перших провісників весни»; 

укладач Тимцясь О.В. 

- «Збережи природу, а вона врятує нас», «Зимуючі птахи», «Як зимують звірі»; укладач 

Гоцуляк І. В. 

- «Комахи шкідники полів», «Дощові черв’яки», «Тварини винахідники»,   «Світ 

Подільських Товтр»; укладач Столяр О.В. 

Листівки, буклети:  

- «Охорона води»; укладач Гільфанова Н.А.; 

- «Охорона зимуючих птахів»; укладач ГламоздаН.В.; 

- «Амброзія-карантиний бур’ян»; укладач Гоцуляк І В.; 

- «Годівничка для синички» , «Червона книга»; укладач Воронюк В.О.; 

- «Мудрість про стерилізацію»; укладач Барвінська Л. М. 

                                                                        

      Також педагоги ПНВО приймали участь в суддівстві конкурсів: 

- Галецька Н.К., Галецька О.В.: конкурс-змагання представлення роїв ЗЗСО в рамках І 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

- Повар О.В., Кух О.М., Недря Т.В.: суддівство міського етапу Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»;  

- Повар О.В.: суддівство обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

- Кух О.М., Недря Т.В.: суддівство міського етапу Всеукраїнської акції «Українська 

революція: 100 років боротьби і надії» – напрямок «Український національний 

визвольний рух 1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»; 

- Кух О.М.: суддівство обласного етапу Всеукраїнської акції «Українська революція: 

100 років боротьби і надії» – напрямок «Український національний визвольний рух 

1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»; 

- Кух О.М., Недря Т.В.: онлайн суддівство фотоконкурсу «Україна – це ми» до Дня 

Соборності. 

Необхідно відзначити, що всі форми методичної роботи в ПНВО використовувалися з 

метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних 

питань організації освітнього процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і 

поширення кращого педагогічного досвіду. 

 
5. Результативність участі вихованців ПНЗ у Міжнародних, Всеукраїнських та 

обласних заходах: 

Відділ ЕНЦУМ 

№ 

п/

п 

ПІБ 

педагогічног

о працівника 

ПІБ 

вихованця 

Назва заходу Рівень  Результа

т 

1 Богомолова 

О. А. 

 

Ільницький  

Михайло  

вихованець гуртка  

«Юні зоологи» 

Всеукраїнська виставка - 

конкурс 

«Український сувенір» 

Всеукр. І місце 

 

2 Тимцясь О.В. Деленчук 

Єлизавета 

вихованка гуртка 

«Фітодизайну» 

Всеукраїнська виставка - 

конкурс 

«Український сувенір» 

Всеукр. І місце 

3 Шак Д. В. Білюк Вероніка  

вихованка  

гуртка 

Всеукраїнська виставка - 

конкурс 

«Український сувенір» 

Всеукр. Грамота 
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«Юні акваріумісти» 

4 Богомолова  

О. А. 

Григоришена  

Вероніка  

вихованка гуртка 

«Юні зоологи» 

Всеукр. конкурс 

«Парки – легені місті сіл» 

Всеукр. ІІ місце 

5 Богомолова  

О. А. 

Богомолов 

Олександр  

вихованець гуртка  

«Юні зоологи» 

Всеукраїнський  

конкурс  

«Український рушник» 

Всеукр. ІІ місце 

6 Богомолова 

О. А. 

Богомолов 

Олександр  

вихованець гуртка  

«Юні зоологи» 

Всеукраїнський конкурс  

«Мала річка моєї 

батьківщини» 

Всеукр. ІІІ  

місце 

7 Богомолова 

О. А. 

Вихованці гуртка 

«Юні зоологи» 

Всеукр. конкурс «Галерея 

кімнатних рослин» 

Всеукр.  ІІ місце 

8 Гоцуляк І.В. Гоцуляк Ірина 

вихованка гуртка 

«Лікарські 

рослини» 

Всеукр. конкурс робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна - 

Україна!» 

Всеукр. ІІ місце  

9 Журавель Н. 

І. 

Вихованці гуртка 

«Юні садівники» 

Всеукр. трудова акція 

«Кролик» 

Всеукр. ІІІ місце 

10 Кушнірук Т.І Данчук  

Віктор 

вихованець гуртка 

Всеукр. конкурс робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна - 

Україна!» 

Всеукр.  ІІІ місце 

11 Воронюк  

В.О. 

Воронюк Антоніна 

вихованка гуртка 

«Фотонатуралісти» 

Всеукр. юнацький фестиваль  

«В об’єктиві натураліста» 

Всеукр. Диплом 

ІV 

12 Столяр О.В. Столяр Марія 

вихованка гуртка 

«Юні орнітологи» 

Всеукр. 

конкурс «Зоологи-

тваринники» 

Всеукр.  Грамота 

13 Шак Д. В. Богомолов  

Олександр 

вихованець гуртка 

«Юні акваріумісти» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Всеукр. ІІ місце 

14 Кух О. М. Владик Евеліна 

вихованка гуртка 

«Юні туристи – 

краєзнавці» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Всеукр. ІІІ 

місце 

15 Кух О. М. Мотрій Едуард 

вихованець гуртка 

«Юні туристи – 

краєзнавці» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Всеукр. ІІ 

місце 

16 Гламозда Н. 

В. 

Григорчук Павло 

вихованець гуртка  

«Ляльковий театр» 

Всеукраїнський фестиваль – 

конкурс сценічних та 

карнавальних паперових  

Всеукр. І 

місце 

17 Гламозда Н. 

В. 

Вихованці гуртка  

«Ляльковий театр» 

 

Всеукраїнський фестиваль 

«Скарбниця народної 

духовності» 

Всеукр. І 

ІІ 

ІІІ 

місце 

18 Ілаш Н.М. Кронда Артем 

вихованка гуртка 

«Юні 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Обласний  І 

місце 
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екскурсоводи» 

19 Шак Д. В. Богомолов 

Олександр 

вихованець гуртка 

«Юні акваріумісти» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Обласний ІІІ 

місце 

20 Данчук Н.Я. Донець Марія  Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Обласний ІІІ  

місце 

21 Кух О. М. Мотрій Едуард 

вихованець гуртка 

«Пішохідний 

туризм» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Обласний ІІІ 

місце 

22 Кух О. М. П’ятковська 

Вероніка 

вихованка гуртка 

«Пішохідний 

туризм» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Обласний ІІІ 

місце 

23 Мисько В. З. Кухарчук 

Анастасія 

вихованка гуртка 

«Географічне 

краєзнавство» 

Всеукраїнський конкурс 

робіт фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» 

Обласний ІІ 

місце 

24 Тимцясь О.В. Деленчук 

Єлизавета 

вихованка гуртка 

«Фітодизайн» 

Обласний збір юннатів 

Хмельниччини 

Обласний ІІІ 

місце 

25 Юр’єва  

Т.М. 

Корчак Денис 

вихованець гуртка 

«Природа рідного 

краю» 

Обласний збір юннатів 

Хмельниччини 

Обласний  Грамота  

26 Подшивалова 

Л. С. 

Подшивалов Денис  

вихованець гуртка  

«Лікарські 

рослини» 

Регіональний конкурс «ВБУ» Регіональний ІІІ 

місце 

27 Гламозда Н. 

В. 

Вихованці гуртка 

«Ляльковий театр» 

Природоохоронна акція 

«Щедра годівничка» 

Регіональний І 

місце 

28 Кух О. М. Русецька Каріна 

Вихованка гуртка 

«Юні туристи – 

краєзнавці» 

Науково-практична 

конференція «Молоді 

дослідники природи Поділля»  

Регіональний І  

місце 

 

Відділ СЮТур 

Міжнародний етап 

Міжнародний фотоконкурс «Ми 

– люди Землі» 

Кух О.М., Лісовський А.С., Недря Т.В. Ще триває 

 

Всеукраїнський етап 

Всеукраїнська краєзнавча акція 

учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і 

Кух О.М. «Віра в диво проти 

державного атеїзму» 

І місце 
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боротьби» 

Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 

Галецька О.В. «Маршрут пам’яті 

«Голокост в Кам’янці-

Подільському»  

І місце 

Обласний етап 

Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 

Недря Т.В. «Кам’янчанка Тетята 

Яблонська – окраса 

образотворчого мистецтва 

України» 

ІІІ місце 

 Галецька О.В. «Маршрут пам’яті 

«Голокост в Кам’янці-

Подільському»»  

І місце 

 Недря Т.В. «Дослідження 

антропогенних змін берега 

Дністра біля с. Лука-

Врублівецька»  

ІІ місце 

 Мисько В.З. «Викопна фауна 

силурійського періоду 

Цибулівського кар’єру як 

цікавий об’єкт 

геотуризму»  

ІІІ місце 

Відкритий кубок ВП 

«Хмельницької АС» зі 

скелелазіння. Командно-особисті 

змагання. VІ ранг.  

27–28. 02. 21.  

Білий В.Г. 1.Сіваш Артем (1 місце 

швидкість, 1 місце 

двоборство) 

2.Гаврилов Олексій ( 4 

місце швидкість, 3 

місцедвоборство) 

3.Дорош Олексій (2 місце 

двоборство, 3 місце 

швидкість) 

4.Гринчак Іван 

5.Левицький Микола (1 

місце швидкість, 1 місце – 

складність) 

6.Мамчур Юрій (2 місце 

швидкість, 2 місце 

багатоборство) 

7.Школьняк Марія (3 місце 

– швидкість, 3 місце 

багатоборство) 

8. Підгурний Назар (2 місце 

швидкість, 1 місце 

багатоборство) 

9. Ковальський Дмитро (3 

місце – багатоборство) 

10. Перепилюк Назар (5 

місце двоборство, 6 місце 

швидкість) 

11.Буць Антоніна 

Нетішин 

Чемпіонат України зі 

скелелазіння. Вид болдерінг. 01–

05. 04. 21. 

Білий В.Г. 1.Сіваш Артем (1 місце) 

2.Гринчак Іван (8 місце) 

3.Ніколаєва Катерина (8 

Київ 
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місце) 

4.Підгурний Назар (12 

місце) 

5.Ніколаєв Віктор (15 

місце) 

6.Дорош Олексій 

7.Левицький Микола 

Чемпіонат України зі 

скелелазіння. Вид швидкість.  

20. 05. 21. 

Білий В.Г. 1.Сіваш Артем (6 місце) 

2. Гаврилов Олексій (8 

місце) 

3.Ніколаєва Катерина (13 

місце) 

4.Дорош Олексій  

5. Мамчур Олександр 

Дніпро 

Чемпіонат України зі 

скелелазіння. Вид складність.  

21. 05. 21. 

Білий В.Г. 1.Сіваш Артем (1 місце) 

2.Гаврилов Олексій (3 

місце) 

3. Ніколаєва Катерина (11 

місце) 

4. Дорош Олексій (12 

місце)  

5.Мамчур Олександр  

Дніпро 

Відкритий чемпіонат зі 

скелелазіння Дніпропетровської 

області. Вид швидкість. 22. 05. 21. 

Білий В.Г. 1.Мамчур Юрій (6 місце) 

2.Ковальський Дмитро (8 

місце) 

Дніпро 

Відкритий чемпіонат зі 

скелелазіння Дніпропетровської 

області. Вид складність.  

22. 05. 21. 

Білий В.Г. 1.Мамчур Юрій (7 місце) 

2.Ковальський Дмитро 9 

місце) 

Дніпро 

 
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.  

З метою забезпечення необхідних умов для розвитку дітей та учнівської молоді, 

виявлення обдарованої молоді та залучення її до занять у гуртках ПНВО, з метою виховання 

національної свідомості систематично проводяться заходи : 

№  

п/п 

Заходи Дата 

1 «Дні туризму в школі» 02 – 25 вересня 
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2 Участь у Всеукраїнській акції «День юного  натураліста» 01 – 25 вересня 

3 Організували і провели шкільну туріаду. Змагання з велотуризму 17 вересня 

4 Організували і провели футквест «Спадщина давнього Кам’янця» 24вересня 

5 Організували і провели змагання з спортивного орієнтування  08 жовтня 

6 Організували і провели свято «День захисту тварин» 06 жовтня 

7 Всеукураїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит» 10 жовтня 

8 Захід  до Дня українського козацтва, Дня захисника України 04 – 08 жовтня 

9 Участь у  Всеукраїнській трудовій  акції «Дослідницький марафон» 10 листопада 

10 Участь у міському  етапі Всеукраїнського конкурсу  на кращу 

туристсько-краєзнавчу експедицію учнів і молоді з активними 

засобами пересування «Мій рідний край» 

23 жовтня 

 

11 Взяли участь у міському  етапі Всеукраїнської експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина-Україна» 

13 жовтня 

 

12 Взяли участь у обласному етапі  Всеукраїнської  акції «Українська 

революція : сто років надії і боротьби» 

20 жовтня 

 

13 Участь у Всеукраїнській трудовій акції «Плекаємо сад» 10 жовтня 

14 Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати»  

Участь у Всеукраїнській природоохоронній акції «Птах року-2019» 

(Горлиця звичайна ) 

05 листопада 

 

15 Міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію учнів і молоді з активними засобами 

пересування «Мій рідний край» 

23 листопада 

 

16 Всеукраїнська експедиція учнівської-та студенської молоді «Моя 

Батьківщина Україна» 

23 жовтня 

 

17 Акція «16 днів без насильства» 25 листопада – 

10 грудня 

18 Взяли участь у Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка»  01 – 31 грудня 

19 Участь у обласному етапі  юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» 

Взяли участь у Всеукраїнських новорічно-різдвяних  заочних 

конкурсах „Новорічний подарунок”, «Український сувенір» 

10 грудня 

 

20 Організували і провели акцію «Збережемо ялинку». Конкурс дитячої 

творчості. Спільно з НППТ 

16 – 25 грудня 

 

21 Організували і провели заходи до Дня пам’яті захисників Донецького 

аеропорту 

16 – 17 січня 

 

22 Організували і провели заходи До  Дня Соборності   21 – 22 січня 

23 Організували і провели «Свято зимуючих птахів» 26 січня 

24 Вшанування пам’яті Героїв Крут 28 січня 

25 Організували і провели заходи до Дня Героїв Небесної Сотні 19 лютого 

26 Організували і провели заходи до дня соціальної справедливості 20 лютого 

27 Організували і провели заходи до Міжнародного дня рідної мови 25 лютого 

28 Організували і провели заходи до Дня українського добровольця 16 березня 

29 Організували і провели заходи до Міжнародного дня щастя 19 – 24 березня 

30 Організували і провели заходи до Всесвітнього Дня охорони  води 22 – 24 березня 

31 Організували і провели День зустрічі птахів 05 квітня 

32 Організували і провели заходи до Дня Землі, Дня довкілля 19 – 24 квітня 

33 Організували і провели заходи до дня трагедії на ЧАЕС 19 – 26 квітня 

34 Взяли участь у Всеукраїнській природоохоронній акції «День Землі» 25 квітня 

35 Організували і провели заходи до Міжнародного Дня Матері  09 травня 

36 Організували і провели заходи до Дня пам’яті та примирення, Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

05 – 07 травня 
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37 Організували і провели заходи до Дня Європи 14 – 18 травня 

 День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій (Червоний 

ренесанс, Розстрі́ляне відро́дження) 

16 травня 

 

38 Організували і провели  заходи  до Дня захисту дітей   01 червня 

39 Організували і провели заходи до Дня навколишнього середовища 04 червня 

 

 

В зв’язку з карантинними обмеженнями  традиційні  масові заходи у 2020 – 2021  

навчальному році замінили на святкування у групах з дотриманням усіх заходів безпеки. В 

класах проведені заходи до: 

- Дня Святого Миколая  

- Нового року 

- Різдва, 

- 8 березня,  

- Дня матері 

Були проведені челенджі:  

- «Місячник здоров’я» 

- «Одягни вишиванку» 

Постійно проводяться: розважальні програми, відкриті заняття, календарно-обрядові 

свята з дотриманням правил карантину. 

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  2020 – 2021 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-

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 
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     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 добрий. 

     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.   

 

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. 

 


