
Звіт 

про діяльність ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» 

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,   «Про мову», «Про охорону 

дитинства», наказів Міністерства освіти і науки України,  Указу Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування  та розвитку освіти в Україні», Положення 

«Про позашкільний навчальний заклад», Статуту Позашкільного навчального закладу «Центр 

дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району» Запорізької міської ради Запорізької області, 

далі (ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району»).  

Позашкільний навчальний заклад «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського 

району» далі (ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району») Запорізької міської ради Запорізької 

області перебуває у міській комунальній власності, підпорядковується територіальному відділу 

освіти Вознесенівського районної державної адміністрації та функціонує на підставі нормативно-

правової документації відповідно до чинного законодавства. 

            Заклад у своїй структурі має сім структурних підрозділів, які географічно розмежовані за 

адресами: 

                 - Філія «Берегиня» - вул.Патріотична, 34; 

                 - Філія «Чайка» - вул. Сєдова, 1а ; 

           - Філія «Либідь» - вул. Незалежної України, 63; 

           - Філія «Юність» - вул. Перемоги,121; 

        - Філія «Надія» - вул. Яценка, 14а; 

        - Філія «Пілігрим» - вул. Тбіліська, 9а.  

 

За ініціативи департаменту освіти  і науки Запорізької міської ради Запорізької області в 

поточному навчальному році організовано роботу  гуртків різного напряму  на базах ЗЗСО району.  

На замовлення адміністрацій закладів загальної середньої освіти району,  з метою створення 

сприятливих умов для отримання позашкільної освіти якомога більшою кількістю дітей та 

підлітків, адміністрація ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» відкрила  роботу гуртків у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти району, що передбачено чинним законодавством 

та Статутом закладу.  

 

Робота гуртків ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» на базі ЗЗСО       Вознесенівського 

району: 

№ ЗЗСО 
Напрями діяльності 

гурткової роботи Назва гуртка 

1.  ЗЗСО №39 
Художньо-

естетичний 

Гурток образотворчого 

мистецтва «Веселка» 

2.  ЗЗСО №94 
Художньо-

естетичний 

Гурток образотворчого 

мистецтва «Веселка» 

3.  НВК №41 
Художньо-

естетичний 
Гурток «Музична мозаіка» 

4.  Гімназія №27 
Художньо-

естетичний 
Театральний гурток 

5.  ЗЗСО №39 
Туристсько-

краєзнавський 

Гурток пішоходного туризму 

«Азимут» 

6.  ЗЗСО №37 Науково-технічний 
Гурток різблення по дереву 

«Чарівна майстерня» 



7.  Гімназія Алеф Науково-технічний Радіотеатр «ОРТ Алеф» 

8.  ЗЗСО №78 Гуманітарний 
Гурток англійської мови 

«Magic English» 

9.  ЗЗСО №72 Гуманітарний 
Гурток англійської мови 

«Family English» 

10.  Ліцей «Логос» 
Дослідницько-

експерементальний 
Гурток «Основи економіки» 

11.  Гімназія №71 
Соціально-

реалібітаційний 
Гурток «Школа успіху» 

12.  Гімназія №28 
Еколого-

натуралістичний 
Гурток «Юні екологи» 

 

 Кадрове забезпечення.  

           Освітній процес у ПНЗ станом на 31.05.2021  забезпечують 32 педагогічних працівника. 

Серед яких 24 (75%) – основні працівники, 8 (25%) – сумісники.  

 
 

Мають вищу освіту – 24 педпрацівника, бакалавр – 1 педагог, середню загальну – 7 спеціалістів. 

Відмінник освіти України - 1, заслужений артист – 1.  

 

 
 
Склад педагогічних працівників закладу за стажем роботи на 01.01.2021 рік виглядав таким 

чином  

Стаж роботи у ПНЗ 

до 3 років 

Стаж роботи у ПНЗ 

від 3 до 10 років 

Стаж роботи у ПНЗ від 

10 до 20 років 

Стаж роботи у ПНЗ 

більше 20 років 

7 2 2 15 

27% 7% 7% 59% 

 

75%

25%

Педагогічний склад

Основні працівники   

Сумісники

77%

3% 20%

вища освіта бакалавр середня  загальна



 
 

Для подальшого розвитку колектив має сприятливу вікову структуру: 34% – це працівники, 

що мають досвід трудової діяльності в цьому закладі до 10 років;  

7% – достатньо досвідчені співробітники, що мають стаж роботи  до 20 років;  

59% - складають люди, чий трудовий стаж триває більше 20 років. 

Таким чином, можна вважати, що члени колективу ЦДДЮ – це співробітники, які 

сполучають у собі життєві сили, досвід з можливістю змін у поглядах, певного кар’єрного 

зростання, набуття авторитету. 

З метою надання диференційованої методичної допомоги  педагогам, що тільки 

розпочинають свою діяльність у позашкіллі у розв’язанні конкретних проблем, підготовку 

інструктивно-методичних рекомендацій, було створено пари «наставник – молодий педагог ПНЗ»: 

 

ПІБ  педагога Напрям Наставник 

Войтюк Ангеліна 

Олександрівна 

Художньо-естетичний Гранд М.А. 

Гринь Вікторія Анатоліївна Художньо-естетичний Макута Н.А. 

Болдуєва Марія Сергіївна Художньо-естетичний Сотник С.Г. 

 

          Керівництво закладом здійснює  Світлана Георгіївна Ципріанова, повна вища освіта, у 1989 

році закінчила Запорізький машинобудівний університет ім.Чубаря,  у 2003 році- Бердянський 

педагогічний університет, у 2015 – Запорізький національний університет. 

- Заступник директора з навчально-виховної роботи – Бочарь Віра Михайлівна, повна вища 

освіта, у 1986 році закінчила Запорізький індустріальний інститут. 

- Заступник директора з виховної роботи – Долженко Анжела Петрівна, повна вища освіта, 

у 1999 році закінчила Запорізький державний університет. 

- Завідуюча масового відділу – Дробанцева Олена Анатоліївна, повна вища освіта, у 1994 

році закінчила Запорізький державний університет . 

- Завідуюча художнім відділом – Макута Наталія Андріївна, повна вища освіта, у 1994 році 

закінчила Запорізький державний університет . 

- Завідувач методичним відділом – Черненко Сергій Гаррієвич, повна вища освіта, у 1977 

році закінчив Запорізький державний педагогічний інститут. 

- Практичний психолог – Грабовська Ірина Маренівна, повна вища освіта, спеціаліст  

вищої категорії, психолог-методист. 

- Культорганізатор – Поволоцька Людмила Василівна 

- Методисти – Андрєєва Лідія Андріївна, Сотник Світлана Григорівна, Слуцький Дмитро 

Вадимович, Маріч Сергій Леонідович, Чайка Тетяна Михайлівна. 

 

 

 

 



Освітня діяльність педагогічного колективу 

 

Позашкільний навчальний заклад «ЦДДЮ Вознесенівського району» – відкритий, 

доступний   заклад позашкільної освіти, забезпечує отримання  дітьми та молоддю додаткової 

освіти в позаурочний час відповідно до  здібностей, інтересів та нахилів. 

           МІСІЯ ПНЗ: створення у Вознесенівському районі м. Запоріжжя творчого та інноваційного 

освітнього середовища, в якому кожна дитина має рівні можливості для розвитку своїх 

обдарувань, заради власної особистої самореалізації, формування згуртованої спільноти 

вихованців, спроможної до активної творчої співучасті у стійкому інноваційному розвитку міста, 

України.  

            ЦІННОСТІ :  

• відкритість  

• довіра  

• відповідальність   

• партнерство  

• доброчесність  

• професійність 

• цінність розвитку та саморозвитку  особистості педагогів та дітей; 

•цінність культури, яка створює особистість і яку він створює; 

•цінність зв`язку поколінь, збереження і примноження традицій; 

•цінність унікального освітнього середовища  закладу позашкільної освіти, яке забезпечує 

соціалізацію дітей. 

Реалізація даних цінностей  є пріоритетними в становленні закладу позашкільної освіти як 

соціально-педагогічної системи. 

ЗАВДАННЯМИ   є:  

-  забезпечення реалізації освітньої політики держави у сфері позашкільної освіти; 

- розбудова  внутрішньої системи  забезпечення  якості освіти  в ПНЗ ЦДДЮ 

     Вознесенівського району; 

- збереження та розширення контингенту вихованців за рахунок залучення учнів шкіл та 

інших навчальних закладів Вознесенівського району; 

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості 

дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, соціалізації у суспільстві, 

забезпечення профорієнтаційної освітньої діяльності; 

- створення безпечного освітнього середовища, вільного від булінгу та прояву усіх форм 

насильства, для формування у всіх учасників освітнього процесу зацікавленого ставлення 

до свого здоров’я та здорового способу життя; 

- розвиток професійної компетентності педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності 

щодо використання сучасних педагогічних технологій у практичній діяльності; 

- забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття творчих здібностей, талантів 

і обдарувань вихованців закладу; 

- використання сучасних освітніх та комунікативних технологій в системі методичної 

роботи з педагогічними працівниками; 

- вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

 

Позашкільна  освіта, яку надає ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району»– це  освіта, яка 

максимально забезпечує всесторонній  розвиток дітей. Головна особливість цієї освіти полягає в 

тому, що процес пізнання має дещо інший характер, ніж в закладах загальної середньої освіти, 

особливий вектор спрямованості, який представлений як «від дій – до знань». В основі 



позашкільної освіти лежить особистісна мотивація, прагнення до знань, любов до справи, якою 

займаються вихованці.  

Позашкільна освіта має великий потенціал, який на сучасному етапі досить затребуваний. 

Це проектні та дослідницькі технології, досвід розроблених технологій проведення змагань, 

турнірів, акцій та інших масових заходів, організація дозвілля дітей, підлітків та молоді.   

Освітня система ПНЗ будується на основі поєднання принципів розвитку і системності. 

Педагогічний аспект системної побудови психолого-педагогічної освіти передбачає самоконтроль 

та саморегуляцію і має структуру з компонентів, об`єднаних системними зв`язками в єдине ціле. 

Освітній процес ЦДДЮ  забезпечує  розвиток дітей дошкільного віку (гурток раннього 

пізнавального розвитку дитини «Малятко»), дітей молодшого шкільного віку (гурток «Разом із 

першачком»),  раннє виявлення  інтересів та здібностей дітей до певних видів навчальної, творчої, 

фізичної діяльності (гуртки початкового рівня навчання за напрямками), розвиток здібностей та 

обдарувань дітей, формування предметних та життєвих компетентностей (гуртки основного рівня 

навчання за напрямками), профорієнтаційне навчання (гуртки вищого рівня за напрямками).  

Формування дитячого контингенту, мережі гуртків, комплектування груп впродовж 2020-

2021 навчального року здійснювалось відповідно до навчального плану та з урахуванням 

інтересів, нахилів дітей і підлітків, побажань їх батьків. В закладі працюють 47 гуртків, 76 груп, в 

яких навчається 1135 дітей. 

Організація гурткової роботи в ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району»  в 2020-2021 

навчальному році було спрямовано на розвиток  гуртків, які працюють в основній  будівлі закладу 

та структурних підрозділах (філіях) за наступними напрямами: 

− художньо-естетичний; 

− фізкультурно-спортивний;  

− науково-технічний; 

− туристсько-краєзнавчий; 

− військово-патріотичний; 

− соціально-реабілітаційний; 

− гуманітарний; 

− дослідницько-експериментальний; 

− еколого-натуралістичний. 
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Найбільша кількість  вихованців відвідують гуртки художньо-естетичного та гуманітарного 

напрямів. 

В основу навчально-виховного процесу покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за 

трьома рівнями навчання: початковий, основний, вищий. 

 

Навчальні рівні 
Кількість груп,  % 

2019/2020 2020/2021 

Початковий 57,1 78,9 

Основний 28,6 11,8 

Вищий 14,3 9,3 

 

 

 

 
 

 

 

У порівнянні з 2019/2020 навчальним роком у 2020/2021 навчальному році на 21,8 % 

збільшилась кількість гуртків початкового рівня навчання; на 16,8 % відбулося зменшення 

кількості гуртків основного рівня навчання,  кількість гуртків вищого рівня  зменшилася на 5%.  

Тому перед адміністрацією та педагогічним колективом стоїть завдання зберегти та примножить 

кількість вихованців, особливо тих, що опановують основний та вищий програмові рівні. Саме 

вихованці вищого рівня найбільш яскраво можуть презентувати результати навчання у ПНЗ, 

максимально розкрити своїх здібності, таланти на творчих конкурсах і фестивалях, а також обрати 

майбутню професійну діяльність, що в основі своїй матиме  той фундамент, що було закладено  у 

ПНЗ. 

В центр уваги педагогічних працівників закладу поставлена проблема розвитку творчої 

особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом використання засобів, які 

стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих 

компетентностей. Відповідно до проведеної роботи вихованці нашого закладу в 2020-2021 

навчальному році досягли гарних результатів участі  у конкурсах, фестивалях міського, обласного, 

Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Впродовж навчального року вихованці прийняли участь 

у 67 заходах. Найбільш вагомі досягнення  представлені у таблиці:  
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№ Назва конкурсу П.І. вихованця Гурток Результат 

1 

Міський заочний фестиваль 

серед ПНЗ  

до Дня захисника України 

«Твоїх героїв славимо, 

Україно!» 

Ансамбль  

Вокальна студія 

«Асорті» 

 

Подяка 

2 ТОП закладів міста 
Ансамбль  Зйомка на 

телебаченні 

3 

Міський фестиваль сімейної 

творчості «Зберемо воєдино 

всю нашу родину» 

Болдуєва М. 
І місце  

ІІ місце  

4 
Міський фестиваль вокалістів 

«Пісенний листопад» 

Журік А. 

Петрик М., 

Чемерис У., 

Фурса Л., 

Калиновська С., 

Сєроклин С., 

Сар’ян К., 

Яворська В. 

дуети Журік А. 

Фурса Л. Петрова 

Є., Сєроклин С. 

Ансамбль 

І місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце  

ІІІ місце 

ІІІ місце 

І та 2-ІІ місць 

5 
Міське фольклорне свято 

«Проводи зими» 

Сєроклин С. 

Петрік М. 

Сар’ян К. 

Яворська В. 

Кошева Л. 

І місце 

ІІ  місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

6 

Міський фестиваль народної 

пісні 

«Слов’янські зорі» 

Журік Н. 

Довгаль М. 

Сар’ян К. 

Петрік М. 

Чемерис У. 

Кошева Л. 

Калиновська С. 

Сєроклін 

С.Болдуєва Н. 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

7 

Обласний заочний фестиваль – 

конкурс патріотичної пісні 

«Україна це - Ми» 

Журік А. 

Яворська В. 

Тарасова О. 

Ансамбль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальна студія 

«Асорті» 

І місце  

ІІ місце 

диплом за 

участь диплом 

за участь 

8 

Всеукраїнський 

Багатожанровий фестиваль – 

конкурс «Golden Autumn» 

Ансамбль 

Журік А. 

Болдуєва М. 

ІІІ місце 

І місце  

ІІ місце 

9 
Міжнародний фестиваль 

«International festival of talents» 

Ансамбль 

Журік А. 

Тарасова О. 

Сероклін С. 

Чемерис У. 

Болдуєва М. 

ІІ місце  

І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце  

І місце 

 



10 
Міжнародний фестиваль 

«Festival of TALENTS» 

Ансамбль 

Журік А. 

Яворська В. 

І місце 

І місце 

І місце 

11 

Міжнародний фестиваль  

«International festival of talents» 

(он-лайн) м. Київ 

Журік А. 

Реброва К. 

Петрик М. 

Ансамбль 

ІІ місце  

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

12 
Міжнародний фестиваль 

«Festival of TALENTS» 

Журік А. 

Чемерис У. 

Фурса Л. 

Калиновська С. 

Гран-Прі 

ІІ місця 

ІІ місця 

ІІ місця 

 

 

13 
Міський пленер – виставка 

«Барви рідного краю» 
Васильєва Н.Й. 

«Зразковий 

художній 

колектив» гурток 

образотворчого 

мистецтва 

«Веселка» 

І місце 

14 

Міський конкурс-майстерня 

дитячої творчості «Таланти 

міста Z» 

Єфремова М. ІІІ місце 

15 
Міське фольклорне свято 

«Проводи зими» 

Вергелес С. 

Рябікіна А. 

І місце 

ІІІ місце 

16 

Міський конкурс малюнків 

«Греція моїми очима» до 200-

річчя незалежності Греції 

Ожигіна М І місце 

17 

Обласний етап Всеукраїнської 

виставки – конкурсу дитячого 

малюнку «Я хочу жити в 

якісному світі» 

Ожигіна Майя 

Пузік 

СофіяСидоренко 

Яна 

Добрєва Варя 

Буланова Тоня 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зразковий 

художній 

колектив» гурток 

образотворчого 

мистецтва 

«Веселка» 

І місце 

І місце 

І місце 

І місце 

І місце 

18 
Обласний конкурс «Космічні 

фантазії» 

Черняєва Н. 

Єфремова М. 

Будовська Д. 

І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

19 

Обласний ІІ Мистецький 

конкурс 

«Арт - Хортиця» 

Писаренко В. ІІ місце 

20 

Обласний конкурс-виставка 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Горова І. 

Писаренко В. 

Єфремова М. 

І місце 

І місце 

І місце 

21 
Всеукраїнський фестиваль 

мистецтв «Таланти Хортиця» 
Вергелес С. ІІІ місце 

23 

Всеукраїнський гуманітарний 

конкурс 

«Космічні фантазії» 

Черняєва А. І місце 

24 

Міжнародний конкурс 

живопису та декоративно-

прикладного мистецтва 

«Ukraine Art world» 

Вергелес С. І місце 

25 

Міський фестиваль 

хореографічних та циркових 

колективів «Свято 

Терпсихори» 

Ансамбль  

«Зразковий 

художній 

колектив» 

ансамбль 

ІІ місце 

ІІ місце 



26 

Обласний заочний етап 

фестиваль – конкурс 

хореографічного мистецтва 

«Запорізькі викрутаси -2020» 

Ансамбль  

естрадно-

спортивного 

танцю «Міраж» 
ІІІ місце 

27 
Міжнародний ART фестиваль 

«GOLD ART FEST» м. Кемер 

Ансамбль  

Лебедєва М 

І місце ІІ місце 

ІІ місце 

28 
Міжнародний фестиваль 

«Festival of talents» 
Ансамбль Подяка  

29 

Міський заочний фестиваль 

серед ПНЗ  

до Дня захисника України 

«Твоїх героїв славимо, 

Україно!» 

Колектив  

Колектив 

сучасного танцю 

«Успіх» 

Подяка 

30 ТОП закладів міста Колектив 
Зйомка на 

телебаченні 

31 

Міський фестиваль 

хореографічних та циркових 

колективів «Свято 

Терпсихори» 

Колектив 

Колектив 

Колектив 

Колектив 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

32 
Міське фольклорне свято 

«Проводи зими» 

Гринь Є. 

Колектив 

Колектив 

Колектив 

сучасного танцю 

«Успіх» 

ІІ місце 

І місце 

ІІ місце 

33 

Обласний заочний етап 

фестиваль – конкурс 

хореографічного мистецтва 

«Запорізькі викрутаси -2020» 

Циганкова Т. 

Колектив 

ІІ місце 

ІІІ місце 

34 

Всеукраїнський 

Багатожанровий фестиваль – 

конкурс «Golden Autumn» 

Самарська В. 

Колектив 

 

Колектив 

І місце 

ІІ місця ІІ місця 

ІІ місця 

ІІІ місця ІІІ 

місця 

35 
Міжнародний фестиваль 

«International festival of talents» 

Петрухіна М. 

Циганкова Т. 
Колектив  

Колектив  

І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

36 
Міжнародний фестиваль 

«Festival of TALENTS» 

Самарська В. 

Діденко М. 

Яковенко С. 

І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

37 
Міжнародний фестиваль 

«Festival of talents» 

Колектив 

Колектив 

Колектив 

І місце 

І місце 

ІІ місце 

38 ТОП закладів міста Гурток  

Гурток з обробки 

деревини 

«Чарівна 

майстерня» 

Зйомка на 

телебаченні 

39 

Міський фестиваль 

декоративно – ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Стежини рідної землі» 

Колісньов Ю. 

Лауреат в 

номінації 

«Збережемо 

дерево». 

40 

Міський благодійний 

фестиваль «Добро починається 

з тебе» 

Ткачук А. 

Приз 

глядацьких 

симпатій 

41 
Всеукраїнський 

Багатожанровий фестиваль – 

Самарський Н. 

Колісньов Ю. 

І місце 

І місце 



конкурс «Golden Autumn»  

42 
Міжнародний фестиваль 

«International festival of talents» 
Самарський Н. Гран - Прі 

43 

Міський заочний фестиваль 

серед ПНЗ  

до Дня захисника України 

«Твоїх героїв славимо, 

Україно!» 

Колектив  

Колектив 

«Берегиня» 

структурного 

підрозділу ПНЗ 

«ЦДДЮ 

Вознесенівського 

району» 

«Берегиня» 

Подяка  

44 ТОП закладів міста Колектив 
Зйомка на 

телебаченні 

45 

Міський фестиваль сімейної 

творчості «Зберемо воєдино 

всю нашу родину» 

Селін А. ІІ місце 

46 

Міський конкурс дитячої та 

юнацької літературної 

творчості «Квітневі дзвони» 

Селін А. ІІ місце 

47 

Обласний заочний фестиваль – 

конкурс національних 

фольклорних колективів 

«Запорізький Коловрат - 2020» 

Колектив  І місце 

48 
Міжнародний фестиваль 

«International festival of talents» 
Селін А. І місце 

49 
Міське фольклорне свято 

«Проводи зими» 
Студія 

Студії 

ігромайстерності 

«Art студія 

GranD» 

І місце 

ІІ місце 

50 

Міський конкурс дитячої та 

юнацької літературної 

творчості «Квітневі дзвони» 

Литвин О.  
Падалка З. 

Воробйова В. 

Гранд М., 

Крапан Д. 

Рой А. 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

51 

Всеукраїнський відкритий 

фестиваль – конкурі ігрових 

програм «Адреса дитинства - 

Гра» 

Студія 
ІІ місце 

ІІІ місце 

52 

VII Всеукраїнський відкритий 

фестиваль – конкурс талантів 

«MUZA» 

Студія І місце 

53 

VIІI Всеукраїнський відкритий 

фестиваль – конкурс талантів 

«MUZA» 

Студія  

Гран – Прі 

Гран – Прі 

І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

2 зірки 

54 
Районний конкурс-фестиваль 

«Новорічна фантазія» 
Ситнікова А. 

Гурток 

декоративно-

ужиткової 

творчості 

«Журавлик» 

І місце 

55 
Міський конкурс-фестиваль 

«Різдвяні вітання» 
Ситнікова А. 

 

 

 

ІІ місце 

56 Обласний заочний конкурс- Бузько Н. І місце 



виставка декоративно-

ужиткового та образотворчого 

мистецтва 

Ситнікова А. Гурток 

декоративно-

ужиткової 

творчості 

«Журавлик» 

ІІ місце 

57 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-виставці 

декоративно-ужиткової та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Бузько Н. 

Ситнікова А. 

І місце 

І місце 

58 

Міський відкритий конкурс 

юних конструкторів – 

моделістів у заочній формі 

Гурток  

ПТМ 

ІІ місце 

59 

Міський конкурс дитячої та 

юнацької літературної 

творчості «Квітневі дзвони» 

Юдицький Б. 

Фордзюн С. 

Шкіндер К 

Гурток 

театрального 

мистецтва « 

Імпреза» 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

60 
Всеукраїнський фестиваль 

мистецтв «Таланти Хортиця» 
Гурток  Гурток 

модельного 

агентства «177» 

ІІ місце 

61 
Всеукраїнський фестиваль 

мистецтв «Зірковий драйв» 
Гурток 11 – ІІ місць 

62 
Районний конкурс-фестиваль 

«Новорічна фантазія» 
Гурток  

Гурток 

декоративно-

ужиткової 

творчості «Умілі 

ручки» 

І місце 

63 
Міське фольклорне свято 

«Проводи зими» 
Костюк В. ІІІ місце 

64 

Міський благодійний 

фестиваль «Різдвяний 

подарунок другу» 

Шапошнікова А. І місце 

65 
Обласний фестиваль дитячої 

творчості «Краса божого світу» 

Гурток  

Малєєва А. 

Алімов Д. 

Шапошнікова А. 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

66 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-виставці 

декоративно-ужиткової та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Гурток  І місце 

67 

Міський благодійний 

фестиваль «Добро починається 

з тебе» 

Гурток  
Гурток 

конструювання та 

моделювання 

одягу «Хоробрий 

кравчик» 

За участь 

68 

Обласний онлайн - конкурс 

художньо - технічної творчості 

«Техно Еко Style» 

Кіракосян М. 

Рєпєнко К. 

І місце 

ІІ місце 

69 

Міський козацький військово – 

патріотичний вишкіл «Джура - 

2020» 

Гурток  Гурток військово 

– патріотичного 

напряму 

«Козачата» 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІVмісце 

70 

Міський військо - патріотичний 

конкурс 

«Патріот Вітчизни» 

Караєв Е. 

Жмура Т. 

Гурток  

ІІ місце 

ІІІ місце 

IV місце 

71 
Міські змагання з козацького 

військово - патріотичного 
Гурток  

Гурток військово 

– патріотичного 
ІІІ місце 



 

вишколу «Котигорошко» 

присвячений Дню Збройних 

Сил України та дню Святого 

Миколая 

напряму 

«Козачата» 

72 
Міські змагання «Від новачка 

до майстра» 
Гурток  6 - І місць 

73 

Міський козацький військово - 

патріотичний вишкіл «Зима 

2021» 

Гурток  ІІІ місце 

74 
Міська вишкільна підготовка зі 

стрільби 

Чепель Р. 

Білай Є. 

Чепель А. 

Бабіч Є. 

Слуцький А. 

Вініченко Б. 

2 – І місць 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

75 

Міський козацький військово - 

патріотичний вишкіл «Патріот 

Вітчизни» 

Гурток  

ІV місце  

ІІ місце в 

номінації 

«Відун»- 

76 

Міський козацький військово - 

патріотичний вишкіл 

«Джура 2021» 

Гурток І місце 

77 
Відкритий чемпіонат міста 

Запоріжжя з ГРБ 
Слуцький А. 

Гурток «Греко – 

римської 

боротьби» 

ІІ місце 

78 
Міські змагання «Від новачка 

до майстра» 
Гурток  3 – ІІІ місць 

79 

І Всеукраїнський турнір пам’яті 

МС СРСР 

Дороганя Ю.А. з ГРБ 

Гурток  За участь 

80 

XV Всеукраїнський турнір  з 

ГРБ пам’яті Верховного 

отамана України та Діаспори 

Гетьмана козацтва 

Запорозького , маршала 

козацтва Дмитра Сагайдака 

Гурток За участь 

81 
Обласний чемпіонат з 

гирьового спорту 
Колодієва В. 

Гурток 

«Оздоровча 

гімнастика» 

І місце 

82 
Чемпіонат України  з гирьового 

спорту 
Колодієва В. ІІІ місце 

83 

Міський конкурс дитячої та 

юнацької літературної 

творчості «Квітневі дзвони» 

Гурток  

Гурток «Радіо 

театр» 

ІІ місце 

ІІІ місце 

84 Міський конкурс буктрейлер Гурток  І місце 

85 
Міський конкурс літературної 

гри «Лабіринт» 
Гурток  ІІ місце 

86 
Всеукраїнський конкурс  

«Екологічна грамотність»  
Гурток  

Гурток «Юні 

екологи» 

2 - І місць 

2 – ІІ місць 

2 – ІІІ місць 

87 
Всеукраїнський конкурс «Я 

пізнаю світ» 
Гурток  

Гурток «Юні 

екологи» 

І місце 

ІІ місце 



 

Статус  Кількість І - місце ІІ - місце ІІІ - місце Гран - Прі 

Міські  2 2 - - - 

Обласні 29 23 23 40 - 

Регіональні 14 20 13 4 - 

Всеукраїнські 14 13 16 9 2 

Міжнародні 8 14 17 1 4 

 

Одне із соціальних завдань позашкільної освіти – надання послуг дітям із незахищених 

верств населення. Сорок чотири вихованці ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» – діти 

пільгових категорій, які мають можливість розвивати свої таланти та успішно соціалізуватися.  

  

Назва структурного 

підрозділу 

Сироти Багато

дітні 

сім’ї 

Внутріш 

ньо 

переміще

ні особи 

Малозаб

езпечені 

Діти 

учас

никі

в 

ОО

С 

Діти з 

особливими 

потребами 

1 «Либідь»        

2 «Чайка»       

3 «Сонечко»  1    1 

4 «Надія»  2     

5 «Берегиня» 1 1 3    

6 «Пілігрим»       

7 «Юність» 1 2 1 1   

1 Центр 2 12 4 5 1 4 

          Всього 5 19 9 6 1 5 

 

Враховуючи цінність позашкільної освіти та сучасні напрямки розвитку суспільства, необхідно 

створити умови для  вирішення актуальних проблем ПНЗ і   позашкільної освіти в цілому:  

 слабка матеріально-технічна база гуртків, яка не відповідає сучасним вимогам, не дозволяє 

в повній мірі використовувати сучасні технології, задовольнити потреби дітей та учнівської 

молоді, зокрема, для розвитку гуртків з ITосвіти, екологічного напрямку  тощо; 

 дефіцит педагогічних кадрів, які могли б вести актуальні напрямки: STАEM моделювання , 

дослідницько-експерементальний , екологічний гурток, циркову студію.  

 недосконале науково-методичне забезпечення освітнього процесу з врахуванням запитів 

сучасних дітей та  інноваційної педагогічної практики також є резервом та перспективою у 

роботі ПНЗ. 

 Поряд з цим, керівниками гуртків не в повній мірі використані можливості для покращення 

рівня знань, умінь та навичок. Серед них слід вказати: 

 недостатня робота з батьками учнів гуртків щодо покращення навчально-матеріальної бази 

гуртків; 

 на недостатньому рівні взаємовідвідування занять гуртків колег; 

 на недостатньому рівні урізноманітнення форм і методів проведення навчальних занять, 

зокрема  за допомогою дистанційних технологій. 

       Вирішення даних проблем та використання потенціалу педагогів  позашкільної освіти дадуть 

можливість створити освіту майбутнього для  наших дітей, розкриваючи таланти  кожної 

особистості. 



Підсумки управлінської діяльності закладом 

 

У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на розробку та 

втілення інновацій у сфері управлінської діяльності ПНЗ. Інновації в управлінні дають змогу 

підняти на більш високий рівень планування, організацію освітнього процесу та інші управлінські 

функції керівника та адміністрації закладу, удосконалювати організаційну структуру ПНЗ. Саме 

такий стиль управління закладом позашкільної освіти  має створити сприятливі умови для 

професійного і творчого зростання педагогічних кадрів, впливатиме на підвищення якості 

освітнього процесу і творчого розвитку дітей та учнівської молоді, ефективне функціонування 

моделі організації закладу, утвердження позитивного іміджу закладу у регіоні та за його межами, 

підвищення конкурентоспроможності гуртків та студій, що працюють у  ПНЗ. 

Модернізація та стратегічний розвиток закладу враховують і гнучко реагують на усі освітні 

процеси, що відбуваються в Україні. Тому адміністрація ПНЗ зосереджувалась на реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку позашкільної освіти: 

- забезпечення реалізації конституційного права на безоплатну позашкільну освіту у випадках і 

порядку, визначених Конституцією та законами України; 

- створення безпечного освітнього, розвивального  середовища, вільного від булінгу та інших 

форм насильства та дискримінації ; 

- створення умов для здобуття освіти дітьми пільгових категорій з урахуванням індивідуальних 

потреб, можливостей, здібностей та інтересів; 

- оновлення цілей і змісту освіти на основі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

- перебудова освітнього процесу за основами розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє 

виявлення потенціалу (задатків) у здобувачів освіти та їх найбільш повному розкритті з 

урахуванням вікових та психологічних особливостей; 

- побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, 

полікультурних, громадянських цінностей; 

-  забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку здобувачів освіти; 

- формування соціально зрілої творчої особистості, гідного громадянина України; 

- удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- створення осучасненої  матеріально-технічної бази закладу; 

- удосконалення програмно-методичного забезпечення освітнього процесу; 

- розширення мережі гуртків, удосконалення організаційних форм, методів засобів освітнього 

процесу; 

- створення сприятливих умов для залучення, використання та впровадження грантових 

проектів. 

  У 2020-2021 н.р. керівництво закладом, підвищення якості та ефективності внутрішнього 

управління забезпечувалося документами планування роботи: Комплексною програмою розвитку 

закладу на 2021-2026 роки, перспективним, річним, робочим навчальним, планами на місяць та 

тижневими планами.  

На початку навчального року адміністрацією закладу були складені тарифікаційні списки, в 

яких зафіксовано: освітній рівень педагогічного працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряд, 

тижневе навантаження. Штатний розпис ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» в 2020-2021 

навчальному році затверджувався ТВО Вознесенівського району. 

Протягом навчального року у списки вносилися зміни щодо тижневого навантаження, 

встановлення надбавки за вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога. 

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за останні п’ять років в 

середньому становить 18 годин.  



Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації 

базувався на аналітичних даних, отриманих в ході системного внутрішнього контролю. 

Адміністрацією постійно проводились консультації, робочі наради та спільно розглядалися 

актуальні питання на засіданнях педагогічної ради закладу, на засіданнях науково-методичної 

ради, зборах батьківської громадськості. Найважливіші рішення приймалися з погодження  

профспілковим комітетом ПНЗ. 

                               Організація контрольно-аналітичної діяльності. 

 

Мета контрольно-аналітичної діяльності: 

 Стимулювання діяльності педагогічного колективу. 

 Об’єктивність оцінки роботи кожного працівника закладу. 

 Виявлення невикористаних можливостей, інновацій, передового досвіду. 

 Виявлення істотних недоліків у роботі ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району», 

з’ясування їх причин та визначення форм їх подолання. 

 Підвищення кваліфікації кожного педагога. 

 Ріст творчих досягнень вихованців. 

Завдання контрольно-аналітичної діяльності: 

1. Сприяння виконанню завдань, що виходять із проблеми ПНЗ «ЦДДЮ 

Вознесенівського району». 

2. Одержання оперативних відомостей про роботу закладу для аналізу стану справ та 

прийняття управлінських рішень. 

3. Надання дієвої допомоги працівникам, які її потребують. 

4. Поширення досягнень науки та передового педагогічного досвіду.  

5. Підвищення відповідальності працівників за свою роботу. 

6. Сприяння професійному зростанню всіх працівників ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського 

району». 

Основні напрямки контролю: 

 Організація освітнього процесу. 

 Виконання інструктивно-методичних та директивних документів у галузі 

позашкільної освіти. 

 Робота над науково-методичною проблемою. 

 Виконання програмного матеріалу. 

 Стан викладання та якість знань, умінь та навичок вихованців. 

 Ведення документації. 

 Моніторинг творчого рівня гуртків та окремих вихованців 

Очікувані результати контролю: 

1. Розвиток ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» в цілому. 

2. Підвищення рівня творчих досягнень, ступеня сформованості вмінь та навичок 

вихованців. 

3. Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників. 

4. Удосконалення стосунків між учасниками освітнього процесу. 

5. Виведення діяльності закладу на вищий, якісно новий рівень. 

 

Циклограма систематичного контролю: 

 

І.Питання, які потребували постійного контролю: 

1.1. Виконання Закону України «Про позашкільну освіту». 

1.2. Відвідування занять вихованцями. 

1.3. Охорона прав і соціальний захист вихованців. 

1.4. Дотримання вимог Статуту. 

1.5. Виконання програмного матеріалу педагогічними працівниками. 



1.6. Стан викладання, рівень знань, умінь і навичок вихованців. 

1.7. Дотримання Правил внутрішнього розпорядку. 

1.8. Курсова перепідготовка педагогічних кадрів. 

1.9. Дотримання вимог Положення про організацію охорони праці та порядку розслідування 

нещасних випадків в освітніх закладах. 

1.10. Збереження майна закладу. 

1.11. Стан санітарно-гігієнічного та протиепедемічного режиму в закладі. 

1.12. Зміцнення матеріально-технічної бази. 

1.13. Кошторис витрат, стан фінансово-господарської документації. 

1.14. Умови праці педагогічних працівників. 

1.15. Створення умов для здорового психологічного мікроклімату в колективі. 

 

2. Питання, що потребували контролю 1 раз на місяць: 

2.1. Підвищення фахової методичної підготовки керівників гуртків. 

2.2. Стан ведення документації закладу. 

2.3. Виконання річного плану роботи закладу. 

2.4. Моніторинг наповнюваності груп. 

 

 

Епідемія коронавірусу стала випробовуванням для усієї системи освіти, в тому числі і для  

позашкільної освіти. 

На виконання Постанови КМ України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на 

території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», з метою збереження здоров’я учасників освітнього процесу, запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій 

педагогічними працівниками закладу та структурних підрозділів (філій)   з 08.01.2021 до 

24.01.2021р. та відповідно до протоколу рішення позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 25.03.2021 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів  з метою запобігання 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2»,  з 29.03.2021 до 16.05.2021 року було організовано навчання за 

допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (Додаток до листа МОН від 19.05.2020 

№ 6/643-20) у вигляді он-лайн занять, консультацій, інших методичних заходів, про що було 

надані звіти та публікації на сторінці групи у фейсбуці.  

Педагогічна рада, як постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічного 

колективу, є одним із показників управлінської майстерності адміністрації закладу позашкільної 

освіти. Творчий підхід до визначення теми і технологій проведення педагогічної ради – запорука 

підвищення ефективності роботи педагогів закладу, формування педагогічної культури. Тільки 

проведення педагогічної ради на демократичних засадах із застосуванням нетрадиційних форм й 

технологій її підготовки і проведення, дає можливість приймати рішення, враховуючи думку 

кожного конкретного педагога.  

       Аналізуючи діяльність закладу слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто якісних 

результатів навчання і виховання: проблема результативності освітнього процесу, загальна 

характеристика його продуктивності,  система роботи керівників гуртків, практичне спрямування 

занять були під контролем адміністрації закладу впродовж навчального року. 
 

 



 Атестація та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  

ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, 

яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та 

впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання дітей.  

У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та 

перспективний план атестації педагогічних працівників. Він постійно коригується з врахуванням 

прийняття та звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення 

чергової атестації, необхідності атестувати ще не атестованих працівників.  

Наявні накази: «Про створення атестаційної комісії», «Про розподіл обов’язків між членами 

атестаційної комісії»,  «Про організацію та проведення атестації», «Про внесення змін до графіків 

проведення атестації»,  «Про підсумки атестації». Складений план та тематика засідань 

атестаційної комісії, на яких розглядалися заяви педпрацівників на атестацію, досвід роботи 

працівників, що атестуються. 

Графіки засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар 

атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення протоколів: вони 

пронумеровані, скріплені печаткою, у наявності результати таємного голосування. 

У позашкільному закладі є книги видачі атестаційних листів, графіки проведення атестації 

на кожного педпрацівника, який атестується. 

Згідно плану атестації, у поточному навчальному році у закладі атестувалися:  

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, 

за якою атестується 
Результат атестації 

Грабовська  

Ірина Маренівна 
Практичний психолог 

Підтверджено: 

«Спеціаліст вищої 

категорії», «практичний 

психолог-методист» 

Сотник  

Світлана Григорівна 
Методист 

Позачергово присвоєно: 

«Спеціаліст 

вищої категорії» 

Третякова  

Олена Адольфівна 
Керівник гуртка 

Підтверджено: 

кваліфікацію «Спеціаліст» 

 

Обов’язковою умовою при атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. У 2020-

2021 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації педагоги: Поволоцька Л.В. - культорганізатор, 

Грабовська І.М. – практичний психолог.   

 

Організація науково-методичної роботи педагогічного колективу 

 

Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про 

освіту, рекомендаціями МОН України, нормативно-правовими документами про позашкільну 

освіту, нормативними документами департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та 

територіального відділу освіти Вознесенівського району.  

Позашкільна освіта – важлива ланка в структурі освіти України, а її значимість у тому, що 

для дітей – це розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності, 



можливість самореалізації у майбутньому; для батьків – безпечна, змістовна зайнятість дітей у 

вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах, їх навчання, виховання, розвиток, 

соціалізація, допомога у підготовці до самостійного відповідального життя; для держави – одна з 

найефективніших інвестицій у найближче і віддалене майбутнє.  

Однією із форм науково-методичної роботи у закладі була діяльність методичних об’єднань 

педагогічних працівників за напрямами роботи.  

- організація безперервного підвищення науково-теоретичної та методико-технологічної 

компетентності педагога; 

- проведення підготовки до атестації педагогічних працівників; 

- допомога при виборі методичної літератури;  

- допомога молодим педагогам; 

- допомога в підготовці до відкритих занять, предметних тижнів, конкурсів, свят тощо. 

Методична робота проводилася  відповідно до покладених на неї завдань, науково-

методичної теми закладу «Організація освітнього процесу на основі формування та розвитку 

компетентностей вихованців». На засіданнях педагогічної ради та методичних об’єднань 

озвучувались актуальні проблеми, з’ясовувались шляхи їх вирішення, а також здійснювався 

моніторинг освітнього процесу, вивчалися нормативні освітні документи. 

           Від професійної компетентності педагога та його вміння трансформувати свої знання 

вихованцям значною мірою залежить виконання поставлених суспільством завдань перед 

позашкільною освітою. Важливим у процесі зростання професіоналізму керівника гуртка є 

науково-методичний супровід вирішення професійних завдань, тобто створення системи 

методичних послуг та організація процесу обслуговування освітніх запитів педагога. Особливості 

організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р. у зв’язку  з епідемією Covid-19 поставили перед 

педагогами нові вимоги до процесу самоорганізації та самовдосконалення діяльності під час 

переходу на дистанційну форму роботи та навчання. 

 Для підвищення професійної майстерності педагоги постійно приймали активну  участь у 

семінарах, тренінгах та вебінарах міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.  Протягом 

2020-2021 н.р. педагогічні  працівники були учасниками  багатьох таких заходів як особисто, так і 

он-лайн, про що свідчить наявність сертифікатів.  

Педагогічні  працівники протягом звітного періоду були учасниками  наступних заходів як 

особисто, так і он-лайн: 

 

 

№ ПІБ працівника, 

посада 

Дата проведення Назва заходу Форма 

участі 

1.  Грабовська 

Ірина Маренівна, 

практичний 

психолог 

ЗОІППО № 

СПК02136146/ 6570-

20    

28.10 -17.11. 2020 р. 

 ЗОІППО 

курси підвищення кваліфікації 

практичних психологів  

онлайн 

«Запорізька 

політехніка» - 

Інститут управління 

та права, кафедра 

«Спеціальна освіта» 

19.04.2021 р. 

Тиждень науки -2021 секція 

«Спеціальна освіта: теорія, 

практика, інновації» 

особисто 



2.  Черненко Сергій 

Гаррійович 

(завідувач 

методичним 

відділом) 

16.09.2020 

 

Прометеус. Онлайн-курси. 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькування) в закладах 

освіти. 

Онлайн 

18.10.2020 Прометеус. Онлайн-курси. 

«Впровадження інновацій в 

школах»(60 годин). 

Онлайн 

 

3.  Болдуєва Марія 

Сергіївна,керівни

к гуртка 

«Асорті» 

24.03.2021 Онлайн курс з медіа 

грамотності Verified 

Онлайн 

29.01.2021 Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, он-лайн 

лекції «Внутрішня система 

забезпечення якості освіти у 

закладах позашкільної освіти» 

Онлайн 

Болдуєва Марія 

Сергіївна,керівни

к гуртка 

«Асорті» 

26.03.2021 Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, он-лайн 

лекції «Ігрова практика як 

ефективний спосіб охоплення 

учнів закладами позашкільної 

освіти» 

Онлайн 

23.04.2021 Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, он-лайн 

лекції «Профорієнтація як 

складова забезпечення закладу 

позашкільної освіти» 

Онлайн 

4.  Макута Наталія 

Андріївна 

(завідувачка 

художнім 

відділом) 

16.09.2020 

 

Прометеус. Онлайн-курси. 

«Протидія та попередження 

булінгу(цькування) в закладах 

освіти.(80 годин). 

Онлайн 

 

07.10.2020 Прометеус.Онлайн-курси. 

«Осмислені й 

переосмислені»(15годин). 

Онлайн 

 

20.09.2019  Курс «Протидія шкільному 

насильству» (72 год.) ТОВ 

«Всеосвіта» 

дистанцій

на 

17.03.2020 Вебінар «Створення 

онлайнового освітнього 

середовища під час 

карантинних заходів»  

дистанцій

на 

18.05.2020  Вебінар «Формування 

комунікативних навичок у дітей 

з особливими освітніми 

потребами» 

дистанцій

на 

27.05.2020 Вебінар «Емоційний розвиток 

дітей з ООП. Практичні 

техніки» 

дистанцій

на 

28-29.05.2020  І Міжнародної науково-

практична Інтернет-

конференція «Шляхи 

удосконалення професійних 

компетентностей фахівців в 

умовах сьогодення» 

дистанцій

на 

 

https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-onlaynovogo-osvitnogo-seredovischa-pid-chas-karantinnih-zahodiv


Напрям _1 «Впровадження 

інноваційних освітніх проектів 

з метою забезпечення якості 

освітнього процесу» 

Напрям_2 «Обґрунтування 

нових підходів до 

впровадження нових 

компетентностей в НУШ» 

29.05.2020 Вебінар «Використання Google 

Meet в освітній діяльності» 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

дистанцій

на 

5.  Поволоцька Л.В. 

культорганізатор 

з 28.10.2020  до 

17.11.2020 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації (75 годин) 

Онлайн 

29 08-30.08.2019 Тренінг «Формування 

комунікативної і 

конфліктологічної 

компетентності керівника 

закладу освіти» (16 годин) 

Очно  

6.  

Дробанцева О.А., 

зав. мас. 

відділом, 

керівник гуртка 

29.01.2021 Методологічний семінар з 

позашкільної освіти 

«Внутрішня система 

забезпечення якості освіти у 

закладі позашкільної освіти»   

Онлайн  

25.03.2021 ОН-лайн курс з 

медіаграмотності (9 годин)  

Онлайн  

26.03.2021 Семінар Методологічний 

семінар з позашкільної освіти 

«Ігрова практика як ефективний 

спосіб охоплення учнів 

закладами позашкільної освіти» 

(3 години)  

Онлайн  

28.03.2021 онлайн - курс «Нова фізична 

культура: чирлідинг», ««Нова 

фізична культура: степ-

аеробіка» (два по 5 годин) 

Онлайн  

23.04.2021 Методологічний семінар з 

позашкільної освіти 

«Профорієнтація як складова 

кадрового забезпечення закладу 

позашкільної освіти» (3 години) 

семінар 

Онлайн  

з 07.04.2021 

до 27.04.2021 

Навчальний проєкт 

(30 годин) 

Онлайн  

7.  Андрєєва Л.А. 

методист, 

керівник гуртка 

25.03.2021 ОН-лайн курс з 

медіаграмотнисті (9 годин) 

онлайн – курс 

Онлайн  

30.04.21 Вебінар сеосвіта» Англійська 

мова у позашкільній освіті: 

цікавинки у викладанні» 

Онлайн 

8.  Голік Валентина 

Кузьмівна, 

29.10.2020 

 

Підвищуємо кваліфікацію 

онлайн (MCFR) 

on-line 



керівник гуртка 10.12.2020 Психологічна діагностика дітей 

у дошкільному закладі (MCFR) 

on-line 

02.10.2020 COVID в колективі, 

самоізоляція працівників та 

інші кадрові форс-мажори 

другої хвилі корона вірусу 

(MCFR) 

on-line 

07.10.2020 Як забезпечити пожежну 

безпеку в осінньо-зимовий 

період (MCFR) 

on-line 

18.01.2021 Вебінар. Сімейне 

консультування. Кризи в сім’ї 

on-line 

26-27.01.2021 Тренерський експрес-курс. 

Основи роботи з групою (О. 

Гарковець) 

on-line 

03.02.2021 Як у школі розбудувати 

систему забезпечення якості 

освіти: нові офіційні 

рекомендації (MCFR) 

on-line 

10.02.2021 Вебінар. Базові навички 

консультування. Перший крок. 

(О. Гарковець) 

on-line 

 

26.02.2021 

м.Київ 

Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-line 

відкрита лекція «Заклади 

позашкільної освіти у 

територіальній громаді: 

створення, функціонування, 

розвиток» 

on-line 

02.03.2021 Вебінар «Дитячий арт-терапевт. 

Основи ефективної практики» 

(Ольга Гарковець) 

on-line 

26.03.2021 

м.Київ 

Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-line 

відкрита лекції «Ігрова 

практика як ефективний спосіб 

охоплення учнів закладами 

позашкільної освіти» 

 

on-line 

9.   07.04.2021 

 

Нове в законодавстві про 

дошкільну освіту. І квартал 

2021(MCFR) 

on-line 

23.04.2021 

м.Київ 

VII Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-line 

відкрита лекції 

«Профорієнтація як складова 

кадрового забезпечення  

закладу позашкільної освіти» 

on-line 

29.10.2020 

 

Підвищуємо кваліфікацію 

онлайн 

(MCFR) 

on-line 

10.12.2020 Психологічна діагностика дітей on-line 



у дошкільному закладі (MCFR) 

02.10.2020 COVID в колективі, 

самоізоляція працівників та 

інші кадрові форс-мажори 

другої хвилі корона вірусу 

(MCFR) 

on-line 

07.10.2020 Як забезпечити пожежну 

безпеку в осінньо-зимовий 

період (MCFR) 

on-line 

18.01.2021 Вебінар. Сімейне 

консультування. Кризи в сім’ї 

on-line 

26-27.01. 

2021 

Тренерський експрес-курс. 

Основи роботи з групою (О. 

Гарковець) 

on-line 

03.02.2021 Як у школі розбудувати 

систему забезпечення якості 

освіти: нові офіційні 

рекомендації (MCFR) 

on-line 

10.  Гринь Вiкторiя 

Анатолiївна 

Керiвник гуртка 

МА -177 

09.02.2021 «Безпечний освiтнiй простір – 

формування превентивного 

освiтнього середовища» 

Онлайн 

23.04.2021 «Профорiэнтацiя як складова 

кадрового забезпечення закладу 

позашкiльноï освіти» 

Онлайн  

11.  Слуцький Д.В., 

методист, 

керівник гуртка 

12.02.2021 Присвоєння кваліфікаційної 

категорії «Суддя ІІ категорії зі 

спортивної боротьби» 

особисто 

12.04.2021 Присвоєння кваліфікаційної 

категорії «Суддя І категорії зі 

спортивної боротьби» 

особисто 

07.04.2021- 

27.04.2021 

Челендж «Навчай українською» 

(30 год) 

онлайн 

12.  Сотник Світлана 

Григорівна, 

методист, 

керівник гуртка 

29.01.2021 Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, он-лайн 

лекції «Внутрішня система 

забезпечення якості освіти у 

закладах позашкільної освіти» 

 

Онлайн 

10 вересня 2020 Zoom-конференція «Освіта 

протягом життя як умова 

формування конкурентоздатної 

особистості» (онлайн-захід 

Тиждень освіти дорослих-2020 

(07-12 вересня 2020 р.) 

Кількість годин -3 академічних 

години 

Онлайн 

29 жовтня 2020 Вебінар «Як оформити 

документи для підвищення 

кваліфікації у 2021-му» 

Кількість годин -1 академічна 

година 

Онлайн 



13.  Войтюк Ангеліна 

Олександрівна, 

керівник гуртка 

23.04.21 «Профорієнтація як складова 

кадрового забезпечення закладу 

позашкільної освіти» 

Онлайн 

14.  Бочарь Віра 

Михайлівна, 

заступник 

директор з НВР 

01.10.2020-

10.04.2021 

Навчальний курс «Введення в 

психоаналіз» 100 год. 

Особисто  

15.  Долженко 

Анжела 

Петрівна, 

заступник 

директор з ВР 

09.09.2020-

26.02.2021 

Супервизія в Арт-терапії 

76 год. 

Особисто  

29.05.2021 Шляхи створення безпечного 

освітнього середовища: 

профілактика булінгу, захист 

прав учасників освітнього 

процесу 

 

06.05.2021  Впрвадження системних 

заходів, спрямованих на 

запобігання попередження та 

протидії булінгу у закладах 

освіти 

Он-лайн 

13.05.2021  Етичний кодекс он-лайн 

спілкування – Розширюємо 

культуру партнерскої взаємодії  

Он-лайн 

16.  Конюшина 

Олена 

Володимирівна, 

керівник гуртка 

12.03.2021 Міжнародний сертифікат 

№484/15 липня 2021 року 

Онлайн 

17.  Бондаренко 

Наталія Іванівна, 

керівник гуртка 

28.05.2021 Особливості освітньої програми 

закладу позашкільної освіти 

Онлайн 

20.05.2021 Вебінар «Можливості серверів 

Canva Liveworrksheets для 

створення інтерактивних 

навчальних матеріалів» (2 год.) 

Онлайн 

18.  Третякова Олена 

Адольфівна, 

керівник гуртка 

28.05.2021 Особливості освітньої програми 

закладу позашкільної освіти 

Онлайн 

19.  Маріч Сергій 

Леонідович, 

методист, 

керівник гуртка 

22-23.032021 Тренінг «Підготовка вчителів  

до роботи в умовах інклюзивної 

освіти» (16 год) 

Онлайн 

з 07.04.2021 

до 27.04.2021 

Навчальний проєкт 

(30 годин) 

Онлайн  

20.  Васильева 

Наталія 

Йосипівна, 

керівник гуртка 

28.05.2021 Особливості освітньої програми 

закладу позашкільної освіти 

Онлайн 

21.  Черномазов 

Олександр 

Юрійович, 

керівник гуртка 

25.03.2021 Вебінар «Психологічна 

допомога дітям і дорослим у 

кризових станах» (2 год) 

Онлайн 

 



З 29 березня розпочалось дистанційне навчання, яке складалось з наступних завдань для 

педагогів: 

1. Педагогічне навантаження. Кожен педагог  виконував навчально-тематичне планування, 

скоригував  власні календарно-тематичні плани, оптимізував матеріал та очікувані 

результати, заплановані на період дистанційного навчання,  забезпечив досягнення 

очікуваних результатів навчання, водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть бути 

недосяжними в нових умовах, деякі — потребуватимуть незначної корекції, а частина — 

залишаться незмінними. 

2. Організаційно-методична самоосвітня робота. Методисти спланували та допомагали 

керівникам гуртків долучатися до онлайн семінарів, конференцій, майстер-класів, 

челенджів. 

3. Індивідуальні плани самоосвіти. Кожен педагог спланував індивідуальний план самоосвіти, 

який передбачав методичну роботу (створення презентацій, портфоліо, методичні розробки 

з проблем позашкільної освіти) 

Найцікавіші  матеріали дистанційного навчання розміщувались на сайті закладу та на 

офіційній сторінці у фейсбуці. 

У нашому закладі були впроваджені наступні форми дистанційних занять: 

- чат-заняття. Кожен керівник гуртка створив  Viber-групи, що використовувались як чат 

одночасного спілкування, подачі навчального матеріалу, індивідуальний контроль за 

результатами навчального процесу, обміну навчальними матеріалами.  

- веб-заняття. Це особлива форма дистанційних навчальних занять, яка більш ефективна 

та перспективна, але потребує, в першу чергу,   від педагогів високого рівня 

медіаграмотності, сміливості, більше часу (деякі педагоги зазначають, що на підготовку 

такого заняття витрачається в два рази більше зусиль та часу), креативності та 

творчості.  

Педагоги ПНЗ проводили заняття у вигляді відеоуроків, відеомайстер-класів, 

відеоконференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


