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1. Актуальність програми 

 

В умовах сучасного суспільства, визначальними ознаками якого є 

мобільність, відкритість, здатність до постійного переструктурування й 

оновлення, очевидною стає необхідність реформування сучасної системи 

освіти, створення в закладах освіти освітнього простору, адекватного вимогам 

суспільного розвитку й орієнтованого на інтереси особистості. Сучасна освіта 

повинна готувати людину, здатну жити в глобалізованому і динамічному світі, 

сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. 

Формування такої особистості потребує від освітнього закладу генерації й 

акумулювання передових ідей у змісті, формах організації освітнього процесу, 

визначенні нових стратегій діяльності.  

Реалізація вищезазначених завдань передбачає визначення ефективних 

підходів управління освітнім закладом з метою створення інноваційного 

освітнього простору, здатного задовольнити потреби сучасних споживачів 

освітніх послуг та допомогти особистості успішно соціалізуватися у мінливому 

світі. 

Актуальність проблеми оновлення системи управління навчальним 

закладом безпосередньо пов’язана з реаліями життя, серед яких головними є 

необхідність закладу швидко пристосовуватись до зовнішніх змін, забезпечення 

оптимального функціонування соціально-педагогічної системи та всіх її 

підсистем, постійний пошук резервів для розвитку. Програма розвитку 

розглядається як потенційно потужний і дієвий інструмент, який забезпечує 

гарантований, результативний та своєчасний перехід позашкільного закладу до 

нового якісного стану. 

Поєднання двох підходів (цільового і програмного) дає новий вид – 

програмно-цільовий, суть якого полягає в досягненні стратегічних завдань 

через відповідні цільові програми розвитку. Він і забезпечує пріоритетність 

першочергових цілей і завдань, орієнтує на комплексний підхід у використанні 

ресурсів (кадри, час, фінанси тощо) та досягнення максимально значущих 

кінцевих результатів. 

Саме цей метод організації діяльності освітнього  закладу дає можливість 

знайти нові погляди на планування його діяльності завдяки проведенню 

політики розвитку шляхом розробки і реалізації відповідного документа. 

Стратегія управління реалізується через програму розвитку, яка і забезпечує 

досягнення місії та цілей навчального закладу. Програма розвитку 

позашкільного закладу  та система управління нею — це і є програмно-цільове 

управління. 

Програма розвитку – це система діяльності з чітко визначеними цілями, 

завданнями, прогнозованими результатами, яка збалансована із кадровими та 

іншими умовами, наявними ресурсами й невикористаними резервами.  

Отже, ознаками стратегії розвитку є вирішення питань довгострокового 

характеру, спрямованість на пріоритетні цілі закладу, здатність передбачити і 

врахувати зміни, використовувати переваги взаємодії із соціумом. Визначення 

колективом місії, стратегії та цілей діяльності, розробка  програми розвитку 
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сприяє планомірному оновленню освітнього простору позашкільного  закладу 

на засадах  інноваційності. 

Програма розвитку — це робочий документ для організації перспективної 

та поточної діяльності закладу, який містить відомості про вихідний стан 

освітнього закладу  в цілому та її окремих підсистем; гіпотетичну модель 

закладу, бажану в майбутньому; змалювання змісту діяльності та послідовності 

дій, що призведуть до передбачуваного. 

Програма розвитку позашкільного закладу  відрізняється від 

традиційного стратегічного (перспективного) плану тим, що: 

1) спрямована на прогнозування змін, оновлення діяльності закладу 

освіти та вироблення стратегії розвитку; натомість план спрямований на 

забезпечення оптимального функціонування закладу освіти; 

2) програма розвитку має яскраву інноваційну спрямованість, 

забезпечує системність процесів впровадження нововведень; плани ж 

реалізують етапність розв’язування актуальних проблем, виконання 

соціального замовлення на освіту; 

3) програми розвитку працюють на місію освітніх закладів, 

створюють позитивний імідж . 

На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі 

напрямки розвитку суспільства, як глобалізація, демократизація, створення 

єдиного інформаційного простору. Сучасна парадигма освіти орієнтує заклад 

на реалізацію права на всебічний розвиток   особистості як  найвищої 

суспільної цінності, розвиток його розумових і творчих здібностей, 

професійних знань і компетентностей, забезпечення його успішної соціалізації 

у постійно змінюваних умовах життєдіяльності на основі загальнолюдських 

цінностей , норм і вимог. 

Кожен освітній заклад за своєю філософією повинен бути інклюзивним. 

Це означає  - готовність у будь-який час прийняти кожну дитину, створити 

максимально сприятливе середовище для розвитку її інтелектуального та 

творчого потенціалу. 

Для позашкілля інклюзивна освіта – педагогічна інновація, що 

знаходиться на стадії впровадження, а тому зустрічає немало труднощів. Саме 

питанням становлення та подальшого розвитку інклюзивної освіти  позашкілля  

наш освітній заклад планує  приділяти  гідну увагу. 

Час спонукає нас по-іншому подивитися на дітей з психофізичними 

вадами, які оточують нас у повсякденному житті. Кожна дитина, незалежно від 

стану здоров’я, наявності фізичної чи інтелектуальної вади, має право на освіту, 

якість якої не буде нижчою за якість освіти здорових дітей. 

Цей принцип,  покладений в основу організації інклюзивного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами, є визначним в роботі  позашкільного 

закладу. 

 Здібна, обдарована, талановита – це теж особлива дитина! 

 

Таким чином, програма розвитку позашкільного освітнього  закладу – це 

складний і планомірний процес створення інноваційного освітнього безпечного 

інклюзивного простору. 
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2. Мета та завдання програми 

 

Метою розвитку є забезпечення інноваційного розвитку позашкільного 

освітнього закладу, що передбачає вдосконалення її соціально-педагогічної 

моделі у напрямку широкої інтеграції у суспільство та створення сучасного 

творчого безпечного освітнього середовища,  спрямованого на пошук та 

впровадження ефективних засобів розкриття, вдосконалення та реалізації 

творчого потенціалу кожної дитини.  

 

Основні завдання полягають у: 

 підвищенні якості освітніх послуг у відповідності з освітніми стандартами та 

створити оптимальні умови для виявлення і  розвитку інтелектуальних, 

загальних та творчих здібностей, обдарованості  та талановитості кожної 

дитини; 

 реалізації творчого, інтелектуального потенціалу та емоційного інтелекту 

вихованців і педагогів шляхом активного залучення до освітньої та 

суспільно-громадської діяльності; 

 розвитку досвіду партнерства, волонтерства, самоврядування; 

 забезпечення збереження і  зміцнення психічного та фізичного здоров’я всіх 

учасників освітнього процесу;. 

  створення позитивного іміджу позашкільного закладу освіти «Центру 

дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району»; 

 роботі над створенням сучасного творчого безпечного ефективного 

освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Основними завданнями навчання та розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах позашкілля є: 

- підвищення самооцінки дитини з особливими освітніми потребами; 

- формування активної життєвої позиції, впевненості у власних силах, 

можливостях, здібностях; 

- розвиток самостійності та життєтворчості; 

- передбачення актуалізації психічних резервних можливостей, 

формування на їх основі адекватної поведінки за рахунок творчої 

діяльності; 

- створення умов для творчого розвитку кожної особливої дитини 

протягом навчального року. 
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3.  Нормативно- правове  забезпечення програми 

 

Конституція України, 1996 р. 

Закон України «Про освіту», 05.09.2017 р. 

Закон України «Про загальну середню освіту», 2020 р. 

Закон України «Про позашкільну освіту», 22.06.2000 р. 

Положення про позашкільний навчальний заклад , 27.08.2010 р. 

«Концептуальні засади реформування середньої освіти», 17.08.2016 р. 

Указ Президента України № 286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки. 

 Указ Президента України № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі». 

 Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до 

побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019-240 с. 

 

4. Паспорт програми 

 

Назва 

навчального 

закладу, адреса 

Позашкільний навчальний заклад  

«Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського 

району» Запорізької міської ради  Запорізької області  

вулиця Михайла Гончаренка, будинок 20. 

Соціальний 

запит 

Програма розвитку орієнтована на підвищення 

якості позашкільної освіти, оновлення її змісту і 

структури на основі позитивних традицій, що склалися в 

освітньому закладі  і сучасних педагогічних технологій, 

спрямованих на формування конкурентноспроможного 

вихованця; оптимізацію механізму управління закладом, 

забезпечення єдності творчого та інтелектуального 

розвитку, соціалізації, навчання та виховання. 

Мета 

програми 

Створення творчого безпечного освітнього 

простору, який дозволить забезпечити всебічний розвиток 

та навчання вихованця, громадянина України, здатного 

впливати на особистісну освітню траєкторію успіху та 

здатного порівнювати її з національними і 

загальнолюдськими досягненнями. 

Задачі 

програми 
 Створити ефективну, постійно діючу систему 

безперервної освіти педагогів. 

 Створити комплекс умов духовно-творчого та 

громадянсько-патріотичного  розвитку особистості 

кожної дитини  та сформувати орієнтацію вихованців на 

творчий,  духовний розвиток, громадянську свідомість 

та самовдосконалення. 

 Оптимізувати систему дидактичного та 

матеріально-технічного забезпечення творчого 
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навчального-виховного  процесу. 

 Продовжити роботу щодо створення умов для 

формування творчих  індивідуальних освітніх 

маршрутів вихованців в умовах допрофільної та 

профільної освіти  в системі роботи із здібними, 

обдарованими та талановитими учнями. 

 Розробити систему активного включення сім’ї в 

процес самовизначення та  самореалізації вихованців. 

 Продовжити роботу щодо інтеграції в освітню 

мережу; співробітництво, укладання договорів про 

співробітництво з іншими навчальними закладами 

 (ДНЗ, ПНЗ, ЗЗСО,ВТУ). 

Принципи 

діяльності 

Якість: створювати позитивний імідж, дорожити 

репутацією, заснованою на високих стандартах 

позашкільної освіти. 

Успішність: всебічно розвинути творчий потенціал 

вихованців, сформувати успішну особистість. 

Мотивація: прагнення створити кращий світ за 

допомогою позашкільної освіти. 

Участь: усі зацікавлені сторони (батьки, педагоги, 

вихованці, громадськість) отримують максимум 

інформації про освітній процес і мають можливість 

впливати на нього (в рамках повноважень). 

Лідерство: прагнення до інновацій у педагогічній 

діяльності,  схвалення творчого, креативного  підходу від 

педагогів до освітнього процесу. 

Партнерство: досягати мети, працюючи разом 

(вихованці, педагоги, батьки). 

Інтернаціональність мислення: приймати і 

цінувати різноманітність, ставитись толерантно до кожної 

дитини як особистості. 

Терміни 

реалізації програми 

2021-2026 роки 

Очікувані 

результати 
 Підвищення якості позашкільної освіти, 

розширення сфери додаткових освітніх послуг 

(збільшення  мережі гуртків різноманітних сучасних  

напрямів). 

 Зростання творчої активності педагогів, 

поширення інноваційних педагогічних технологій на 

весь колектив. 

 Створення позитивного іміджу та підвищення 

престижу закладу, розширення взаємодії освітнього 

закладу  з навколишнім соціумом. 

 Підвищення якості надання освітніх послуг. 

 Інтеграція та співробітництво з іншими закладами 
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дошкільної, позашкільної, загальної середньої, вищої 

освіти через систему роботи з педагогами, вихованцями, 

батьками в освітньому просторі ТВО Вознесенівського 

району та міста Запоріжжя. 

 

 
 

 

 

5. Умови створення програми 

 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, позашкільна освіта до 

пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та 

знаннями, які повинні задовольняти потреби інформаційного суспільства, які 

підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. 

 

Місія Центру дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району: 

формування творчої, інтелектуальної еліти через створення культуротворчої 

освітньої системи, ядром якої є розробка концептуальних, змістових і 

технологічних засад розвитку життєвої компетентності дитини, освоєння 

молодою людиною технологій життєвого успіху, інтеграції її в демократичне 

суспільство з ринковою економікою. 

Необхідність розробки програми розвитку позашкільного освітнього 

закладу випливає з аналізу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що 

впливають на творчий освітній процес . 

 

 



9 

 

 

Зовнішні фактори: 

Основними тенденціями розвитку зовнішнього середовища 

позашкільного навчального закладу  можна враховувати: 

 посилення конкурентної «боротьби за залучення вихованців  між 

приватними  та комунальними  закладами позашкільної освіти 

Вознесенівського району»; 

 створення зовнішніх та внутрішніх умов щодо конкурентоспроможності у 

порівнянні з закладами Вознесенівського району, закладами міста; 

 споживче ставлення деяких батьків вихованців до процесу розвитку, 

навчання та виховання дітей і бажання перекласти  відповідальність за 

позашкільну освіту дитини на освітній  заклад; 

 задоволення запитів батьківської громадськості щодо результативності 

творчого та інтелектуального розвитку, соціалізації, навчання та 

виховання дитини. 

 

Внутрішні фактори: 

Основними тенденціями розвитку внутрішнього середовища 

позашкільного закладу можна враховувати: 

 оновлення змісту освіти через створення методично-дидактичного 

забезпечення освітнього  процесу; 

 підвищення якості освітніх послуг через зростання професіоналізму 

педагогів (керівників гуртків); 

 збереження психічного та фізичного здоров'я вихованців, педагогічного 

колективу та батьків; 

 морально-духовне становлення вихованців у процесі громадянського, 

національно-патріотичного виховання в освітньому просторі. 

 

Враховуючи зовнішні і внутрішні фактори, вважаємо за необхідне: 

 впровадження інноваційних технологій в освітній процес через 

моніторинг всіх аспектів навчально-виховної діяльності; 

 інтенсивне включення в освітній процес можливостей додаткової 

освіти (зв'язки з іншими закладами, співпраця з коледжами, ВПУ); 

 створення моделі позашкільного навчального закладу «Центру 

дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району», що сприяє 

всебічному розвитку особистості вихованця, формування його творчих, 

інтелектуальних здібностей, створення умов для самореалізації й 

прагнення до успіху; 

 створення ефективної моделі роботи з обдарованими, талановитими 

вихованцями; 

 створення ефективної моделі допрофільної та профільної 

підготовки вихованців, розвиток здатності вихованців  до успішного 

вибору творчих, технічних та гуманітарних професії та формування 

соціально значущих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку 

праці; 
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 розширення можливості соціалізації та виховання дітей; 

 розробка комплексу заходів, що забезпечують психологічне та 

фізичне здоров'я, включаючи питання безпеки суб'єктів освітнього 

процесу; 

 створення системи виховної роботи, направленої на виховання 

патріота України. 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКІВ  

ПНЗ «ЦДДЮ ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО  РАЙОНУ» 

 

 

26%

37%
9%

9%

9%

6% 3% 3% 3%

Гуманітарний

Художньо-естетичний

Фізкультурно-спортивний

Науково-технічний

Соціально-реабілітаційний

Дослідницько-

експериментальний

Військово-патріотичний

Туристсько - краєзнавчий

Еколого-натуралістичний

 

Для того, щоб позашкільний навчальний заклад «Центр дозвілля дітей та 

юнацтва Вознесенівського району»  залишався осередком популяризації 

розвитку у дітей різної вікової категорії   загальних, спеціальних, творчих та 

інтелектуальних здібностей, є всі необхідні умови:  

 вигідне місце розташування позашкільного освітнього закладу (ПНЗ 

знаходиться у центрі міста Запоріжжя з гарно розвиненою 

інфраструктурою, великою кількістю ДНЗ, ЗЗСО, ВПУ та коледжів;  

 достатня кількість кадрового складу (34 педагогічних працівника та 11 

працівників  молодшого обслуговуючого персоналу ); 

  24 працівника (71%)  мають вищу педагогічну або технічну  освіту;  

 для роботи гуртків  різних напрямків є необхідна кількість навчальних 

приміщень, наявні сім структурних підрозділів (філій), в яких 

створюються умови для творчого, інтелектуального  та фізичного 

розвитку вихованців. 
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6. Основні напрямки реалізації програми 

 

1. Оптимізація мережі гуртків, секцій, студій, яка  спрямована на 

досягнення високої якості результатів навчання, успішне виконання вимог 

державного стандарту освіти та інноваційних навчальних  програм з метою 

розвитку готовності вихованців  до продовження освіти після відвідування 

позашкільного освітнього закладу: формування життєвих компетентностей 

вихованців, розвиток особистості дитини через впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій. 

 

2. Інноваційні процеси в галузі виховання будуть спрямовані на розвиток 

системи самоврядування дітей   через розширення функцій самоврядування, 

оптимізації виховної роботи з метою формування соціокультурної, 

соціальної, культурологічної, інформаційної, комунікативної та інших 

компетентностей вихованців, розвитком значущих якостей; толерантності, 

креативності, дисципліни та відповідальності за доручену справу, реалізації 

програми національно-патріотичного виховання  з метою розвитку в дітей 

громадянської свідомості, поваги до національних традицій, свят, символів, 

формування активної громадянської позиції. 

 

3. У роботі з кадрами акцент буде зміщений у бік діяльності щодо 

посилення психолого-педагогічної компетентності педагогів (адміністрації, 

методистів, керівників гуртків) та налагодження сприятливого 

психологічного клімату у колективі.  

 

4. Щорічно буде відбуватись самооцінювання  якості освітньої діяльності 

закладу освіти за напрямами, які визначені внутрішньою системою 

забезпечення  якості освіти: 

- освітнє середовище; 

- педагогічна діяльність; 

- оцінювання досягнень вихованців; 

- управління закладом. 

За кожним із цих напрямків можливе використання різноманітних методів 

дослідження та інструментів, які дозволять отримати інформацію про 

освітній процес за відповідними критеріями. 

 

5. У  зв'язку з цим,  завданням першорядної важливості стане розвиток у 

педагога  його професійної самосвідомості, а на цій основі – визначення 

шляхів і засобів його професійного саморозвитку. Удосконалення 

професійного зростання педагогів  буде досягатися за рахунок 

безперервного і систематичного підвищення їх професійного рівня, яке 

представляє собою: 
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5.1. Надання практичної допомоги педагогам в питаннях удосконалення 

теоретичних знань і підвищення педагогічної майстерності з боку 

оновленої методичної служби ПНЗ. 

 

5.2. Підвищення професійного рівня через діяльнісно -проєктну роботу: 

 робота у творчих групах та групах педагогічної майстерності; 

 робота у складі методичних кафедр та методичних об’єднань на базі 

освітнього закладу та ТВО; 

 формування власної траєкторії розвитку педагогічної майстерності; 

 формування вмінь щодо дисемінації власного досвіду; 

 також, велика увага буде приділятись наставницькій роботі з молодими 

спеціалістами  та оновленню педагогічного складу. 

 

6. Впровадження продуктивних інформаційних технологій, що сприяють 

розвитку інноваційної діяльності педагогів і вихованців через щорічне 

покращення матеріально-технічної бази позашкільного закладу. 

 

7. Робота щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності. Удосконалення 

системи роботи щодо охорони життя через створення безпечних умов  для 

фізичного  і психічного розвитку, системи роботи психологічної служби. 

 

8. Робота в системі освітнього простору ТВО Вознесенівського району 

 м. Запоріжжя. 
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ДІАГРАМА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 –80 років 
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7. Технологія впровадження програми 

 

ПЕРШИЙ ЕТАП – ПІДГОТОВЧИЙ 2021 – 2022 РОКИ 

 

Мета – створення локальних нормативних документів, проєктів, які б 

виконували ґрунтовну роль щодо виконання програми розвитку. 

Задачі: 

 Проведення моніторингу всіх систем роботи позашкільного закладу: 

(навчальна та виховна діяльність; рівень методичного забезпечення; 

організаційно-масова робота; діяльність психологічної служби; 

контрольно-аналітична діяльність; фінансово-господарське 

забезпечення). 

 Затвердження локальних нормативних документів. 

Зміст діяльності  на першому етапі: планується комплексна психолого-

педагогічна діагностика всіх учасників освітнього процесу для визначення 

повної структури дій, спрямованих на досягнення кінцевої мети і забезпечення 

для цього умов, введення продуктивних технологій, створення передумов, які 

сприяють розвитку інноваційної діяльності, розробка освітніх проєктів, 

узагальнення результатів 1 етапу реалізації Програми. 

 

ДРУГИЙ ЕТАП – ОСНОВНИЙ 2022 – 2024 РОКИ 

 

Мета – організація планомірної роботи з необхідного ресурсного забезпечення 

для ефективної реалізації програми розвитку позашкільного закладу. 

Задачі: 

 Реалізувати нові навчальні програми, спрямовані на творчий, 

інтелектуальний, фізичний розвиток та профілізацію навчання і 

формування ключових компетенцій вихованців. 

 Ефективно використовувати сучасні освітні технології навчання. 

 

Зміст діяльності на другому етапі: планується реалізація всіх проєктних заходів 

та максимальне досягнення кінцевих результатів програми, проведення 

моніторингу всіх пріоритетних напрямів діяльності. 

  

ТРЕТІЙ ЕТАП – УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 2025 – 2026 РОКИ. 

Мета – аналіз досягнутих результатів та визначення перспективи подальшого 

розвитку позашкільного освітнього закладу. 

Задачі: 

 Зафіксувати створені прецеденти освітньої практики і закріпити їх у 

локальних нормативних актах позашкільного закладу. 

 Узагальнити досвід інноваційної діяльності освітнього закладу і 

рекомендувати його до застосування в інших закладах позашкільної  

освіти міста. 

 

Зміст діяльності на третьому етапі: планується фіксування досягнутих 

результатів, узагальнення накопиченого досвіду. 
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8. ОСВІТНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ 

ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» 

 

Проєкт  «Академія розвитку» 

Гуртки раннього розвитку «Малятко» спрямовані  на формування  у 

вихованців  4-6 років: 

• соціальних компетентностей (комунікаціі, адаптаціі, самооцінки); 

•  пізнавальних компетентностей; 

• розвиток творчих здібностей, креативності; 

• уміння застосовувати отримані знання; 

• відшукувати нову інформацію; 

• виявляти ініціативу, творити; 

• приймати рішення. 

 

Проєкт відрізняє від інших:  велика увага до розвитку і збереження 

психічного та фізичного здоров’я вихованців позашкільного закладу освіти. 

 

 

 

Проєкт  «Освіта без кордонів» 

 

Мета: підвищувати інтерес вихованців різної вікової категоріі  до вивчення 

іноземних мов, удосконалювати мовленнєву компетентність дітей; підвищувати 

кваліфікаційний рівень викладачів іноземних мов, рівень комунікативної 

культури вихованців та  педагогів. 

 

Завдання та реалізація проєкту: 

– англійська мова: поглиблене вивчення мови з дошкільного віку з ігровим 

характером навчальної діяльності   (навчальна програма побудована на основі 

програми «Сходинки до англійської» , семінари  центру вивчення іноземних 

мов «Поліглот» спільно з носіями мови та представниками видавництв 

автентичних англомовних підручників «Oxford» , «Cambridge university press», 

«Express publishing», « Macmillan» для вихованців молодшого шкільного,  

підліткового та юнацького віку;  

– французька  мова: вивчення мови з дошкільного віку, за вибором вихованців 

та батьків, семінар за підтримки лінгвістичного центру «Travel World», 

організація спілкування з носіями мов. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Проєкт «Мандрувати – мову вивчати» 

 

Мета проекту:  

 ознайомлення з історією, мовою, культурою, традиціями, європейськими 

цінностями країн Європи; 

 формування європейської культури, поведінки; 

 прищеплювання бажання вивчати іноземну мову, подорожувати; 

 виховання світогляду вихованців, естетичного смаку; 

 розвиток комунікативних навичок, критичного мислення; 

 розкриття творчого потенціалу вихованців  та педагогів. 

 

Учасники проекту:  вихованці  4-14 років, педагоги. 

Форми проведення: презентація-подорож, фестиваль, конкурс, квест. 

Роки реалізації проекту:  2021-2022 роки. 

Мова впровадження:  українська, англійська, французька. 

 

Проєкт  «Діяльність психологічної  служби – подолання професійних 

стереотипів і розвиток внутрішніх ресурсів » 

«Майстер-класи для вихованців, педагогів і батьків» 

 

Мета проєкту: формування сприятливого психологічної мікроклімату в 

позашкільному  закладі освіти, умов для гармонійного розвитку, самореалізації 

вихованців; вдосконалення командної організаційної культури педагогів 

закладу; розвиток батьківської компетентності.  

Завдання проєкту: 

- якісний та кількісний самоаналіз професійного ресурсу; 

 запобігання конфліктів, різних видів насилля, булінгу в освітньому 

середовищі; 

 розвиток комунікативних навичок, загальнолюдських цінностей, 

позитивної «Я-концепції» всіх  учасників освітнього процесу; 

 розвиток відповідальності, активної життєвої позиції дітей та підлітків; 

  створення та розвиток «Школи батьківської майстерності». 

 

Учасники проєкту:  вихованці 4-18 років, педагоги закладу, батьки. 

Форми проведення: психологічні семінари, створення «Скриньки довіри», 

нової ресурсно-релаксаційної кімнати для педагогів і вихованців позашкільного 

закладу, залучення фахівців з арт-терапії, пісочної терапії, казкотерапії тощо. 

Роки реалізації проекту:  2021-2023роки. 
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Пізнавально-екологічний проєкт  «#Зелений  центр» 

 

Мета проекту: узагальнення і поширення кращих  європейських та світових 

практик у сфері побутової та малої екології,  виховання в підростаючого 

покоління екологічної етики, формування відповідального ставлення до 

навколишнього світу та екологічної свідомості, проведення тематичних заходів 

упродовж цілого року задля активного залучення вихованців  до різних сфер 

прикладної  енвайронментології на місцевому і регіональному рівнях. 

Нагороди: Переможці проєкту, що посіли 1, 2, 3 місця, отримують 

сертифікати на створення інтерактивних  мультимедійних зелених зон, 

облаштованих в узгоджених  з організатором проєкту приміщеннях  центру та 

структурних підрозділів. 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ТА  ВИХОВНІ   ПРОЕКТИ 

 

Міський фестиваль  «Зберемо воєдино всю нашу родину» 

 

Мета фестивалю: сприяння  забезпеченню освітньо-культурних потреб 

вихованців; створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного 

розвитку, виявлення і підтримка творчих, талановитих і обдарованих сімей; 

організація змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи. 

 

Завдання: зміцнення родинних та сімейних зв’язків, зміцнення та підтримка 

професійних зв’язків між закладами позашкільної освіти міста, обмін творчими 

здобутками та досвідом творчих досягнень учасників, формування творчого 

потенціалу підростаючого покоління, виховання культури спілкування в 

родинах, шанобливого ставлення до членів родини. 

 

 

Міський фестиваль  «Майбутнє нації» 

 

Мета фестивалю: сприяння  забезпеченню освітньо-культурних потреб 

вихованців; створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного 

розвитку, вдосконалення виховної роботи. 

Завдання: святкування Міжнародного Дня захисту дітей, формування та 

розвиток у вихованців таких якостей як доброта, милосердя, емпатія, 

взаєморозуміння, взаємодопомога,  дружба;  

активізація діяльності закладів позашкільної освіти міста; формування у 

вихованців навичок здорового способу життя, підтримка та розвиток творчого 

потенціалу, креативності  дітей та підлітків, організація змістовного дозвілля. 
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МАТЕРІАЛЬНО –ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення реалізації Програми 

розвитку ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» здійснюється на основі 

сучасної державної політики в галузі позашкільної освіти  та основних напрямів 

діяльності закладу. Джерелами фінансування є кошти, виділені місцевим 

бюджетом, а також залучені позабюджетні кошти, що не суперечить чинному 

законодавству України. 

 

 

Проєкти  Центр моєї  мрії»,  «ПНЗ  – територія комфорту»,  

«Затишна оселя» 

 

У навчальних приміщеннях основної будівлі за адресою: вул. Михайла 

Гончаренка, 20   та у структурних підрозділах (філіях)  «Надія», «Сонечко», 

«Берегиня» – сучасні зручні дитячі меблі, сучасний дизайн, методичне  

змістовне наповнення. 

У рекреаціях (коридорах), фойє зробити куточки для відпочинку для 

вихованців та дорослих (педагогів, батьків, працівників закладу)  зі зручними 

м'якими кольоровими  меблями, сучасним оформленням стін та підлоги. 

Заміна десяти  вікон та їх вбрання на нові пластикові  вікна, кольорові 

вертикальні та горизонтальні  жалюзі; заміна дверей, оформлення їх за новим 

дизайном. 

Змінений зовнішній вигляд освітнього закладу (декоративна штукатурка, 

утеплення, тематичні  мурали на стінах). 

Актова  зала закладу потребує заміни підлоги.  В оновленій актовій  залі 

будуть проходити щорічні традиційні свята, фестивалі,  заняття хореографічних 

колективів, циркової студії та модельної агенції. 

Наразі, на території позашкільного закладу відсутній спортивний 

майданчик, а у оновленому ПНЗ він буде зручним, оснащеним сучасним 

обладнанням, відкритим для всіх учасників освітнього процесу та 

громадськості. 

 

9. Прогнозовані ризики 

 

Можливі ризики 
Заходи з мінімалізації впливу факторів 

ризику 

Конкуренція 

закладів міста. 
 Формування відповідного позитивного 

іміджу ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» у 

соціумі (в межах району, міста Запоріжжя, країни). 

 Заходи щодо закріплення соціального 

статусу позашкільного закладу: постійне 

інформування споживачів освітніх послуг: 
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громадськості Вознесенівського району про 

результативність роботи закладу, проведення 

щорічних відкритих (публічних) свят, фестивалів, 

дня відкритих дверей;  проведення соціологічних 

досліджень задоволеності споживачів якістю 

наданих послуг. 

Відсутність 

позитивної динаміки 

розвитку демографічної 

ситуації в мікрорайоні 

закладу 

 Пропаганда сім'ї як основного показника 

загальнолюдської цінності. (Щорічне проведення 

міського фестивалю «Зберемо воєдино всю нашу 

родину»). 

 Пропаганда здорового способу життя. 

(Змагання з греко-римської боротьби  

«Котигорошко», «Від новачка до майстра»; 

змагання з силового двоборства до Дня 

фізкультури і спорту). 

Недостатність 

фінансування на 

розвиток 

матеріально-

технічної бази закладу, 

відсутність коштів на 

проведення капітального 

ремонту будівлі ПНЗ і, 

як наслідок, відсутність 

забезпечення 

комплексної безпеки 

життя і здоров'я дітей 

 Залучення позабюджетних і спонсорських 

коштів щодо заміни меблів та комп’ютерної 

техніки, оснащення навчальних кабінетів 

навчально-наочними посібниками. 

 Проведення поточних та капітальних 

ремонтів основної будівлі позашкільного закладу 

та приміщень структурних підрозділів (філій: 

«Берегиня», «Надія», «Сонечко»). 

Виникнення 

труднощів у педагогів 

(керівників гуртків), які 

впроваджують нові 

освітні технології в 

практику своєї роботи 

 Проведення навчальних семінарів, 

індивідуальних консультацій, тренінгів з проблем 

модернізації освітнього процесу в позашкільному 

закладі. 

 Підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників через модернізацію 

методичної та психологічної роботи. 

Низький рівень 

мотивації відвідування 

гуртків 

 Створення ситуації успіх для вихованців  під 

час щоденного  проведення навчальних занять, 

виступів на різноманітних конкурсах та 

фестивалях; використання різних видів 

стимулювання їх діяльності. 

 Широка популяризація у соціальних 

мережах творчих, інтелектуальних, спортивних  та 

інших досягнень вихованців та  керівників гуртків. 

 Створення системи стимулювання 

вихованців і  працівників позашкільного закладу. 

Недостатнє  Використання різних видів стимулювання 
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використання творчого 

потенціалу педагогічних 

працівників у 

експериментальній 

роботі внаслідок її 

багатоплановості й 

трудомісткості 

участі педагогів у інноваційній діяльності, 

щорічному конкурсі педагогічної майстерності 

«Джерело творчості». 

 Обов'язкова популяризація у соціальних 

мережах та інших засобах масової інформації  

досягнутих позитивних результатів. 

 

 

 

Ризиками програми розвитку ПНЗ «Центру дозвілля дітей та юнацтва 

Вознесенівського району» можуть стати: 

 

1. Необхідність залучення грантів, коштів спонсорів до вдосконалення 

матеріально-технічної бази оновленого позашкільного  закладу освіти. 

2. Пошук засобів стимулювання педагогічних кадрів під час проведення 

кадрової політики та залучення високопрофесійних та компетентних 

педагогів до співпраці. 

 

 

 

10.  Критерії ефективності реалізації програми розвитку  

 

 Відповідність Програми розвитку ПНЗ «Центру дозвілля дітей та 

юнацтва Вознесенівського району» пріоритетним напрямкам розвитку 

освітньої системи України, державним та обласним програмам розвитку 

освіти. 

 Відповідність показників результативності мети Програми розвитку 

позашкільного закладу (внутрішня система забезпечення якості освіти). 

 Зростання особистісних досягнень всіх суб'єктів освітнього процесу. 

 Відповідність матеріально-технічної бази вимогам Програми розвитку 

освітнього закладу. 

 Задоволення всіх учасників освітнього процесу рівнем і якістю освітніх 

послуг (щорічне самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти). 

 Позитивна динаміка психічного та фізичного стану здоров'я всіх 

учасників освітнього процесу. 

 Створення сучасного безпечного освітнього середовища,  спрямованого 

на пошук та впровадження ефективних засобів розкриття, вдосконалення та 

реалізації творчого потенціалу кожної дитини. 
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11. Перспективи подальшої реалізації програми 

 

До перспектив подальшої реалізації програми відносяться: 

 

 комплексна компетентізація  освітнього процесу; 

 підвищення рівня якості освітніх послуг, що надає заклад освіти; 

 налагодження ефективного механізму моніторингу якості освітнього 

процесу закладу;  

 зміцнення взаємодії між членами педагогічного колективу, що пробуджує 

їх професійний потенціал; 

 впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес 

закладу, що становить фундамент його інноваційного потенціалу; 

 розробка і впровадження нових програм, проєктів, методик, технологій 

розвиваючого та виховуючого навчання; 

 забезпечення ефективності подальшого впровадження принципів 

допрофесійного навчання; 

 зміцнення іміджу закладу як активного осередку позашкільної освіти, 

центру змістовного навчання і дозвілля дітей та підлітків, справжньої 

школи життєтворчості;  

 розширення масштабів соціального партнерства закладу освіти з іншими 

соціальними інституціями, розвиток нових форм співробітництва між 

ними.  

 

 

Розвиток фандрейзингу (підготовка матеріалів до участі) у: 

 

 Грантовій пропозиції  Кусаноне від японського 

 посольства з проектом «Яскравий світ дитинства» по облаштуванню 

ігрових локації для вихованців  дошкільного та молодшого шкільного 

віку; 

 Грантовій пропозиції Організації НВСЕ з проєктом, спрямованим на 

облаштування сучасного, інтерактивного, багатофункціонального 

освітнього простору для юнаків та дівчат; 

 Конкурсі «Ми – це місто»; 

 Міжнародному проєкті «Сприяння освіті», до якого залучаються заклади 

освіти відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між МОН 

України та компанією The LEGO Foundation для дітей від 6 до 9 років;  

 Міжнародній програмі FIRST LEGO League з включенням робототехніки 

для дітей віком від 9 до 16 років. 
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Найактивніші в Україні  грантодавці 

 

• Фонд Президента України для обдарованої молоді 

 Віктора Пінчука 

• Фонд сприяння демократії від Посольства США 

• Фонд «Розвиток України» 

• Фонд Богдана Гаврилишина 

• Освітній фонд Петра Яцика 

• Інноваційний фонд 

• Міжнародний фонд «Відродження» 

• Фонд Рината Ахметова «Розвиток України» 

• Міжнародний благодійний фонд «Україна-3000» 

• Програма розвитку ООН в Україні 

• Фундація «Україна - США» 

• Фонд Гайнріха Бьолля 

• Фонд Фрідріха Еберта 

• Американські ради з міжнародної освіти ACTR-ACCELS 

• Польсько-українська фундація співпраці PAUCI 

• Фонд Конрада Аденауера. 
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