
 

Структурний елемент Варіанти формулювання 

 

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. Кадрова  політика. 

 

 У 2017-2018 н. р. достатньо ефективною була кадрова політика. Ефективне функціонування 

Глухівського міського центру позашкільної освіти передбачає  здійснення кадрової політики  

шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття 

творчого потенціалу кожного педагога, підвищення його кваліфікаційного рівня та його 

професійного самовдосконалення. Особистість педагога була і залишається ключовою фігурою 

педагогічного процесу. У 2017-2018 н.р. діяльність Глухівського  міського центру позашкільної 

освіти була спрямована на вдосконалення позашкільної освіти, на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,  Положення про 

позашкільний навчальний заклад,  Національної доктрини розвитку освіти в 

Україні,  Концепції Державної програми розвитку освіти, Концепції національно - 

патріотичного виховання, Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю, 

Статуту закладу. 

 



1.1.Укомплектованість 

закладу педагогічними 

кадрами, доцільність їх 

розстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення  Глухівського МЦПО здійснено у повній відповідності з навчальним 

робочим планом закладу, спеціалізацією та 5 денним режимом роботи. 

 Освітній процес забезпечувало 42  педагогічних працівників, з них – 29 жінок, основних 

працівників – 29 осіб, сумісників – 13 осіб. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху 

та їх компетенції.  

З основного складу педагогів мають: 

· тарифікаційний  розряд 

«тарифікаційний розряд 10» – 2 (17 %); 

«тарифікаційний розряд 9» – 1 (8 %); 

«тарифікаційний розряд 8» – 9 (75 %); 

· освітньо-кваліфікаційний  рівень 

-спеціаліст (повна вища освіта) – 4 (34%); 

-бакалавр (базова вища) – 1 (8 %); 

-молодший спеціаліст – 6  (50 %); 

-навчаються у ВНЗ – 1 (8 %). 

 

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Заклад 

укомплектований педкадрами на 100%. 

Якісний склад педагогів за віком 

Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2017-2018 

до 30-ти років 7 

31-40 років 7 

41-50 років 5 

51-55 років 4 

Понад 55 років 5 

 

Відомості про молодих фахівців, кількість осіб 

Навчальний рік Кількість 

2017-218 6 

Базюк Р.С. у 2017-2018 н. р. навчався у Глухівському НПУ ім. О. Довженка на 4 курсі 

факультету технології та професійної освіти 



1.2. Освітній рівень 

педагогічних 

працівників 

 

    Вищу педагогічну освіту мають 36 осіб, середню спеціальну – 6, незакінчену вищу - 1. Знак 

“Відмінник освіти України” мають педагоги – Грудина М.М., Архипенко А.В., Кузовой В.А.  

 Звання майстер спорту мають педагоги Журенко А.В.- з ракетомодельного спорту, Ковальчук 

В.О.- з радіозв’язку, Примаков Ю.В.- з судномодельного спорту. 

Документація з кадрових питань ведеться згідно з діючими вимогами та функціональними 

обов’язками окремих працівників. Із метою підвищення кваліфікації педагогів у Глухівському 

МЦПО діє система курсової перепідготовки при Сумському обласному інституті 

післядипломної освіти. 

Складено і погоджено з  міським методичним кабінетом перспективний план проходження 

курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає 

можливість охопити атестацією всіх педагогічних працівників  у п’ятирічний термін. При 

проходженні атестації враховується наступність у тарифікаційних розрядах,  категоріях, 

звання, нагородах. 

Члени педколективу мають право на навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-

кваліфікаційного рівнів. У минулому навчальному році цим правом скористалося 8 осіб. 

Щороку педагоги ПНЗ беруть участь у фахових конкурсах регіонального, Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

 

№ 

пп 

П.І.П. 

педагога 
Посада Назва конкурсу Номінація Результативність 

1. 
Решетнікаова 

С. В. 

Керівник 

гуртка 

Всеукраїнський 

конкурс рукописів 

навчальної літератури 

еколого – 

натуралістичного 

напряму для ПНЗ 

Сценарії 

екологічних 

свят 
Активна участь 

2. Рекун І.М. 
керівник 

гуртка 

Всеукраїнський 

конкурс рукописів 

навч. літ-ри для ПНЗ 

системи освіти у 2018 

році 

Альбом 

живого 

куточку 
Результат 

очікуємо 

3 Сергійчук Методист  ІІ етап «Методист Лауреат  



Н.В. відділу Всеукраїнського 

конкурсу майстерності 

педагогічних 

працівників «Джерело 

творчості»  

2018»  

художньо-

естетичний 

напрям 

4 
Сагайдак 

О.М. 

Методист 

науково-

технічного 

відділу 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу майстерності 

педагогічних 

працівників 

позашкільних 

навчальних закладів 

«Джерело творчості»  

«Методист 

2018»   

Лауреат 

 

1.3. Організація атестації 

та підвищення 

кваліфікації 

педагогічних кадрів 

 

Адміністрація Глухівського МЦПО приділяє належну увагу проведенню атестації педагогічних 

працівників. 

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» 

(ст. 54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом    Міністерства освіти і науки України,  від 16.10.201 року №930 (із   

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 

20.12.2011 року №1473). 

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності позашкільного закладу, так як  

відіграє основну роль у становленні творчого колективу.  

У 2017 – 2018 н. р.  атестувалося 3 педагоги.    

Атестаційною комісією вивчено систему роботи педагогів, що атестуються. Відмічено 

достатній рівень підготовки та фахових знань, які забезпечують чітке виконання посадових 

обов’язків, розглянуто атестаційні матеріали  членами комісії представлені для прийняття 

відповідного рішення.  

      Під час атестації здійснюється моніторинг професійних якостей учителя, результативності 

його діяльності, рівень загальної культури, створюються умови для вивчення педагогічного 

досвіду кращих педагогів.  У ході проведення атестації відвідувалися заняття, проводилися 

співбесіди з педагогами, які атестуються. 

 У ході атестації проводяться творчі звіти педагогів, що дає можливість відслідкувати роботу 



педагога під час атестації, а саме: 

 дані про того, хто атестується; 

 відомості про проходження перед атестацією курсів підвищення 

кваліфікації; 

 демонстраційні заняття, виховні заходи. 

 

За підсумками  діяльності  педагогів протягом атестаційного періоду, документами про 

підвищення кваліфікації, згідно протоколу засідання атестаційної комісії від 28.03.2018 р. 

№ 5 в 2017 – 2018 навчальному році атестацію пройшли  3 педагоги, з яких: 

 Каганцова Т. М. – відповідає посаді, яку займає. Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст  другої категорії».  

  Решетнікова В. В. – відповідає посаді, яку займає. Відповідає раніше присвоєному 12 

(дванадцятому)  тарифному розряду з відповідною тарифною ставкою.   

 Іллюченко Т. В. – відповідає посаді, яку займає. Відповідає раніше присвоєному 12 

(дванадцятому)  тарифному розряду з відповідною тарифною ставкою.   

 

1.4. Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

     Раз на п’ять років усі педагогічні працівники Глухівського МЦПО проходять курсову 

перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації при Сумському обласному інституті 

післядипломної освіти. Педагоги закладу мають змогу обрати для себе форму підвищення своєї 

професійно-методичної майстерності. очне навчання. За минулий рік за очно – дистанційною 

формою навчання  курси пройшли  8 педагогів.  

 Крім того, основною формою удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є 

професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, і тому 

педагоги закладу працюють над проблемами особистого професійного росту..  

Самоосвіта кожного педагога спрямована на розширення і поглиблення професійно-

методичних знань і вмінь, яка включає: 

а) Науково-дослідницьку роботу. 

б) Складання авторських методичних рекомендацій. 

в) Розробка авторських програм. 

г) Публікації в пресі. 

д) Презентація досвіду роботи. 

е) Проведення авторських семінарів. 



 

Тривала робота над одним питанням, проблемою, дає змогу педагогу можливість прогнозувати 

та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи безперервне професійне зростання. 

Складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогів  є школа молодого педагога, 

керівником якої є Мирошнікова Т.В. -  керівник  гуртка-методист, яка організовувала групові 

заняття для молодих педагогів, проводила практичні заняття, допомагала у  вивченні 

передового педагогічного досвіду. 

1.5. Наукова, науково-

методична, 

дослідницька робота 

педагогічних 

працівників 

 

Для формування педагогічного професіоналізму для педагогічного працівника необхідною 

умовою є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична 

діяльність. 

Педагоги закладу публікують свої матеріали на сторінках періодичної преси: 

1. Качурик І.І., Шелудько В.І., Кугай Н.В. , Заїка О.В., Кухарчук Р.П., Грудинін Б.О., 

Борисов Є.М., Гоменюк О.В. , Бурчак С.О., Рябко А.В., Степанченко О.В., Конопля 

В.О. Фізика та математика: фахова підготовка студентів педагогічних університетів: 

навч.посіб. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 464 с. 

2. Кузнецова Г. П., Кухарчук І. О., Холявко І. В.,  Марєєв Д. А. Формування 

соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій:  наук. робот.,  конкурс у рамках ХХХVІ Міжнародної 

виставки «Освіта та кар’єра – 2017»  в номінації «Компетентнісний підхід в освітній 

діяльності вищої школи», м. Київ, 6 – 8 квітня 2017 р. 

3. Ащеулова І.П. Актуальні питання медицини і біології. Вплив рослин-біофільтрів на 

здоров’я учнів школи: матеріали міжн. наук.-практ. конф.  / за заг. ред. проф. С.В. 

Пилипенка. Полтава: Астрая, 2017. 186 с 

4. КаганцоваТ.М. Позашкільна робота з учнівською молоддю на Сумщині. Аналіз деяких 

статистичних даних: матеріали Internation Scientific-Practical Conference Theoretical and 

applied researches in the field  of pedagogy, psychology and social sciences: Conference 

Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University.- p 78-81. 

5. Каганцова Т. М.  Формування готовності до організації позашкільної роботи з учнями у 

вчителів фізико-математичних дисциплін в процесі перепідготовки Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика: тези І всеукр.наук.-

метод.практ.конф. (м. Суми, 28 лютого 2017 р.) / За заг.ред.к.пед.наук, доцента 



Сєрих Л.В. Суми: НІКО, 2017. С.104-108. 

6. Kahantsova T. Extracurricular education as a part of Mathematics and Physics teachers  

рrofessional activitiesс  / Tetyana Kahantsova / матеріали V наук.-педагог.читань молодих 

учених, магістрантів, студентів іноземними  мовами  

«The  21st  Century  Challenges  in  Education  and  Science» / за заг. ред. Лавриченко Н.М.: 

[Випуск 4]. Суми: Вінніченко М.Д., 2017. с.183-187. 

7. Шилова Н.В. Біологічні дослідження-2017. Дослідження дерматогліфічних показників 

для ідентифікації         монозиготних близнюків: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. Житомирський державний університет імені Івана Франка, 14-17 березн, 2017 р. 

8. Шилова Н.В. Актуальні питання медицини і біології. Технологія відтворних досліджень 

як необхідна складова в циклі підготовки біологів і медиків : матеріали міжнар. наук.-

практ.конф. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 

30 травн.– 1 червн, 2017р. 

9. Каганцова Т.М.  Готовність учителів фізико-математичних дисциплін до організації 

позашкільної роботи з предмета як умова ефективної професійної діяльності. Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Глухів, 2017. №1.С. 145-155. Фахове видання, Index Copernicus. 

10. Каганцова Т.М.  Використання тренінгових технологій у підготовці керівників гуртків 

фізико-математичного напряму позашкільних закладів освіти.Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки»Херсонського державного університету. Херсон, 2017.  

11. Бєлобров О.В., Кухарчук Р.П.  Електростатичний генератор Ван де Граафа як приклад 

використання саморобного обладнання: Альманах «QN»: Всеукраїнський збірник 

наукових праць студентів. Випуск 7. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. С.123-

127. 

12. Гаврильченко Є.А. , Кухарчук Р.П. Візуалізація навчального матеріалу з фізики та 

методики її навчання:  Альманах «QN»: Всеукраїнський збірник наукових праць 

студентів. Випуск 7.Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. С.135-141. 

13. Кухарчук Р.П., Крот А.Л., Рева О.П. Внесок вчених-фізиків Сумщини у науку : Альманах 

«QN»: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів. Випуск 7. Суми: Видавничий 

дім «Ельдорадо», 2017. С. 198-203. 

14. Кухарчук Р.П.,  Тюреєва А.В. Порівняльна характеристика хмарних технологій у процесі 

вивчення шкільного курсу фізики: Альманах «QN»: Всеукраїнський збірник наукових 



праць студентів. Випуск №7. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. С.251-256. 

15. Кухарчук І.О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-

філологів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Педагогічні науки.  № 4. 2017. С.193- 200.  

16. Кабанова О.О. Використання ситуативних завдань на уроках української мови та 

літератури з метою формування соціокультурної компетентності учнів. Збірник наукових 

праць «Конпетентнісний підхід в освіті:теорія та практика» Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Суми: 

Вінніченко М.Д., 2017. 270 с. 

17. Ковальчук В.О. Розвиток творчих здібностей вихованців інформаційно технічного гуртка 

засобами хмарних сервісів. Позашкільна  освіта  Сумщини:  регіональний  аспект. 

Інформаційно-методичний збірник. Випуск №1. За заг.ред. Тихенко Л.В. Суми: Нота-

бене. 2017. С.29-43. 

18. Сагайдак О.М. Руху юних техніків в Україні – 90 років. Вища школа. 2017. №11. С.7-10. 

      Філатова Н. Я. разом з вихованцем Артемом Щіткою розробили авторський проект 

аксесуарів та прикрас з бісеру, техніка виконання яких друкується в Міжнародному журналі з 

бісероплетіння «Модний». 

 Мірошникова Т. В. склала  авторську навчальну програму з позашкільної освіти 

художньо – естетичного напрямку «Флористичні фантазії». 

Робота над адаптованими  навчальними програмами здійснювалась керівниками 

гуртків відповідно до чинного законодавства з метою задоволення потреб дітей  щодо 

отримання якісних освітніх послуг. 

Творчо адаптували навчальні програми керівники  гуртків: 

- Моргун Ю.М. - «Юні орнітологи»; 

 - Вовк Л.А. - «Любителі сукулент них рослин»; 

 -Решетнікова С.В. - «Екологічний театр»;  

- Каганцова Т.М. - «Глибини математики»;  

- Гулакова І.М. - «Екологія людини»; 

-Кабанова О.О. - «Українська література»; 

- Толстий Ю.С. - «Радіокеровані планери»;  

-Журенко А.В. - «Ракетомоделювання». 



1.6. Упровадження 

інноваційних 

педагогічних 

технологій у освітній 

процес 

 

Головна стратегія педагогічної діяльності Глухівського МЦПО спрямована на формування 

духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей вихованців. 

Розв’язання  цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого використання 

елементів інноваційних педагогічних ідей, технологій. 

     Особливістю роботи закладу  в нових умовах є вивчення, активне впровадження в практику 

роботи інноваційних педагогічних технологій, що робить позашкільний заклад  

конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг, тому педагоги упроваджують у практику 

своєї роботи  елементи інноваційних технологій.  

 

№ 

пп 
Вид інновації Суть П.І.П. педагога 

1 
Мережеві 

технології  

Телеміст з проведенням майстер – 

класів. (Сопівська ЗОШ 

Печеніжинської селищної ради 

ОТГ Майстер –клас з витинання) 

 

Зразкове творче 

об’єднання «Дивосвіт 

ремесел» 

2 Ігрові технології 
Театральні ігри екологічного 

спрямування. 
Решетнікова С.В. 

3 

Технології 

групової 

навчальної 

діяльності 

Робота в малих групах 

Кабанова О.О., 

Грудіна Н.М., 

Гулакова І.М. 

4 
Тренінгові 

технології 
Проведення занять - тренінгів Каганцова Т.М. 

5 

Технології 

проектного 

навчання 

Створення вихованцями 

довготривалих і короткотривалих 

проектів 

 Керівники гуртків 

еколого –

натуралістичного та 

дослідницько–

експериментального 

відділів. 

Результатом упровадження елементів цих нових технологій є всебічно розвинена та соціально 

адаптована до сучасного життя особистість, яка має відповідну сукупність знань і вмінь одного  



із напряму діяльності позашкільного навчального закладу. 

1.7. Організація науково-

методичної роботи та 

її результативність 

 

Методична робота в ПНЗ – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на 

досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення 

компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс 

орієнтований  перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в 

кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. 

Методична робота Глухівського МЦПО спрямована на розв’язання методичної проблеми: 

«Формування м творчої компетентності вихованців гуртків позашкільного закладу через 

діяльнісний підхід у навчально – виховному процесі». 

Із метою реалізації названої проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію 

таких підрозділів: 

 методична рада закладу; 

 методичні об’єднання педагогів; 

 школа молодого педагога. 

 

Методистом закладу  Хіман Н.М. сплановано та організовано роботу методичної ради, яка на 

своїх засіданнях розглянула такі питання: 

 Механізм оновлення    іміджу навчального закладу. 

  Про організацію роботи над єдиною    науково-методичною  темою. 

 Ознайомлення, обговорення, складання рекомендацій до оформлення  матеріалів з 

досвіду роботи  педагогічними  працівниками. 

 Огляд нормативних документів, новинок  психолого-педагогічної літератури, 

методичних матеріалів. 

 Заходи з координації, управління самоосвітою  педагогів 

 Підсумки  атестації педагогічних працівників. Підбиття підсумків підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік та ін.  

У ПНЗ працює 4 методичні об’єднання: 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ 

 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Науково-технічний 

відділ 

Художньо-

естетичний відділ 

Дослідницько-

експериментальний 

відділ 

Панченко А.А. Сагайдак О.М. Сергійчук Н.В. Каганцова Т.М. 

 

Діяльність яких передбачає розгляд таких питань: 

 Система діяльності керівника гурткової роботи у підготовці та проведенні заняття. 

Вимоги до сучасного заняття.  

 Дієва методична допомога молодим та малодосвідченим педагогам. Формування 

професійних умінь і навичок, що відповідають сьогоднішнім вимогам, засвоєння 

прийомів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.   

 Формування національно-свідомої, духовно багатої особистості на заняттях гуртка. 

 Шляхи оптимізації педагогічної діяльності у роботі з обдарованими учнями. 

 Аналіз проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

членів МАН України. 

 Творча дитина – майбутнє нації. 

 Аналіз проведення ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

членів МАН України. 

 Роль пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності в розвитку творчої 

активності слухачів малої академії наук України. 

      Вивчення провідною модальності учнів. 

 Участь педагогів в конкурсах методичних матеріалів з різних напрямків 

позашкільної освіти. 

 Обговорення змін у навчальних програмах. 

Методичні об’єднання організовують та проводять семінари, тренінгові заняття, круглі 

столи 

 

     Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Ця робота спрямована на 

досягнення високих результатів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, 

робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів 



участі вихованців у масових заходах.  

       Результативність  роботи з обдарованими дітьми у позашкільному закладі  забезпечується 

системністю діяльності і спрямована на: 

-оптимальні нешкідливі та безпечні умови для інтелектуального, духовного, морального, 

етичного та фізичного розвитку; 

-активну роботу із супроводу родин, в яких проживають обдаровані діти; 

-моральне та матеріальне стимулювання учнів та педагогічних працівників, які з ними 

працюють; 

-максимальне використання педагогічного потенціалу позашкільного закладу; 

-створення умов для професійного росту та підвищення рівня методично-практичного 

інструментарію педагога. 

Мережа гуртків, залучення до співпраці громадських установ та організацій дають  можливість 

урізноманітнити види інтелектуальної та творчої діяльності та збільшити мотиваційний 

компонент  роботи з обдарованою молоддю. Співпраця з територіальним відділенням Малої 

академії наук є важливим чинником, що на значно вищому рівні стимулює роботу з 

обдарованими дітьми. 

У кінці навчального року в дитячих колективах проведені творчі звіти під час яких 

вихованці продемонстрували свої досягнення з різних напрямів діяльності. 

 

  Методистом закладу  проведено 3 методичні наради, на яких було опрацьовано актуальні 

питання: 

          а) підготовка гуртківців до участі у конкурсах різного рівня; 

                                         б) категорії обдарованих дітей; 

                                           в)напрямки  роботи  з  обдарованою молоддю 

 
Педагоги – початківці в рамках роботи Школи молодого педагога  (керівник  Мирошнікова 

Т. В.)  мають змогу підвищити всій методичний рівень, опрацьовуючи такі питання: 

-дидактичні вимоги до сучасного заняття; 

- рекомендації щодо проведення заняття – семінару, заняття- вікторини, гри; 

- нестандартні форми проведення занять; 

- розвиток креативної особистості; 

- нові моделі управління освітнім процесом. 



У рамках роботи Школи проводиться тиждень наставника з серією демонстраційних 

занять, у ході якого взяті до уваги питання самоосвіти педагогів-початківців та їх участь у 

методичній роботі. 

Під засідання педагогічної ради ( протокол №1 від 16.01.2018 р.) розглядалося питання 

«Про підсумки роботи з обдарованою молоддю  та результати участі вихованців гуртків і 

творчих об’єднань в обласних, Всеукраїнських, міжнародних змагань.» 

Адміністрацією закладу вивчено і узагальнено матеріали з досвіду  роботи   Сагайдак О.М. – 

методиста науково технічного відділу та Сергійчук Н.В. – методиста художньо – естетичного 

відділу. 

У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією закладу проводяться: 

методичні наради, індивідуальні консультації. 

Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень 

педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення окремого напряму 

занять та інших виховних заходів в закладу проводяться:  

 творчі тижні ; 

 відкриті заняття; 

 відкриті виховні заходи; 

 круглі столи. 

Методично-організаційна робота з проведення засідань методичних об’єднань, зустрічі 

«круглих столів», семінарів позитивно впливають на діяльність закладу, сприяє зростанню 

педагогічної майстерності  викладачів. 

 

1.8. Профорієнтаційна 

робота з вихованцями 

 

      Система взаємодії педагогічного колективу та колективу вихованців позитивно впливає на 

розвиток здатності  учнів старшого шкільного віку  до професійного самовизначення. 

Спираючись на традиції, що склалися в закладі, робота з вибору професії проводиться: 

 зустрічі з цікавими людьми; 

 проведення заходів разом зі студентами Глухівського НПУ; 

 співпраця з кандидатським корпусом Глухівського національного університету 

(Кузнєцова Г.П.-  кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка) та Кременчуцького національного університету (Сидоренко В.М. 

- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних 

систем) 



 Під час кожного заняття гуртка; 

  Під час вибору тематики дослідження (роботи МАН); 

  Під час конференції при ОЦПО та РТМ, при спілкуванні з вихованцями інших 

позашкільних закладів. 

 

 Про системну та наполегливу роботу педагогічного колективу з цього питання свідчать 

такі результати: 

-  Катюжинська Анастасія, після роботи в МАН та захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів членів МАН України  (2015-2016 н.р. – ІІ місце в обласному етапі; 2016-

2017 н.р. – ІІ місце у всеукраїнському етапі) отримавши запрошення на захисті в 

МАН, вирішила вступити саме на факультет філології до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

- Вихованка зразкового художнього колективу «Творче об’єднання «Перлина» Діана 

Щітка має свідоцтво про позашкільну освіту і  на «Відмінно» …………………….. 

оволоділа   навчальною  програмою «Народні ремесла Слобожанщини».  

- Целікова Ярослава -студентка Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. 

Д.С. Бортнянського, навчається на відділі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва 

 

2. Матеріально-технічна та навчально-методична  база позашкільного закладу 

2.1. Загальний стан  

       приміщень навчального   

       закладу 

 

Приміщення ПНЗ відповідають вимогам реалізації освітнього процесу. У  закладі  функціонує  

20 навчальних  лабораторій,  2 актові зали, 1 комп’ютерний клас. Усі приміщення відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам. ПНЗ підключений до мережі Інтернет. Зроблено поточний 

ремонт  у всіх приміщеннях,  здійснено заміну 49 вікон на металопластикові, оновлено 

матеріально-технічну базу: придбано 30 стільців в актову залу еколого – натуралістичного 

відділу,  придбано 2 акваріуми,   2 клітки для тварин, дошку в комп’ютерний клас, стенд   у 

дослідницько – експериментальний відділ . 



2.2. Дотримання    

           техніки безпеки,  

           охорони праці 

 

Вивчення питань з охорони праці з вихованцями входить до плану кожного гуртка.  На 

заняттях  гуртків проводяться вступні і повторні інструктажі з техніки безпеки й охорони праці.  

 Керівниками гуртків передбачено надання дітям загальних знань і формування вмінь 

збереження здоров’я як важливого компонента загальнолюдської культури, зміцнення навичок 

здорового способу життя, оволодіння  способами розвитку фізичних якостей. З цією метою в 

закладі проводяться: бесіди, дидактичні ігри… 

Стан охорони праці, техніки безпеки під час освітнього процесу в ПНЗ знаходиться під 

контролем адміністрації, педагогів.  З дітьми систематично здійснюються бесіди та інструктажі 

з техніки безпеки. Із педагогічним та технічним персоналом  відповідальною особою за  

охорону праці  (Бадулін В.О.) проводяться навчання «Безпека в освітньому закладі»  

     Переобладнано  куточки  з техніки безпеки у всіх відділках.  

У 2017-2018 н.р. поновлено та затверджено посадові інструкції, інструкції з охорони праці, 

правила внутрішнього трудового розпорядку, видано відповідні накази, налагоджено 

інструктування  учнів у лабораторіях, ведеться робота щодо попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму через проведення бесід, проведено перевірку опору ізоляції та 

захисного заземлення (акти наявні). 

Питання техніки безпеки розглядалось на засідання педради (Протокол №1 від 16.01.2018 р. 

«Організація техніки безпеки в гуртках позашкілля») 

2.3. Стан матеріально- 

       технічного забезпечення  

       навчальних лабораторій,  

       кабінетів тощо 

 

Усі навчальні лабораторії облаштовано відповідними  меблями. Їх розміщення відповідає 

санітарно-гігієнічним правилам і нормам. Лабораторії облаштовані пересувними партами і 

стільцями ( крім комп’ютерного  класу). Це дає можливість педагогу розміщувати меблі таким 

чином, щоб забезпечити різні режими роботи в гуртку: групові, парні, індивідуальні. 

Кожна лабораторія  забезпечена необхідною довідковою та методичною літературою, 

навчальним обладнанням, дидактичними матеріалами. Розподіл та збереження засобів 

навчання здійснюється згідно з темами, роками навчання та розділами навчальних програм. 

У кабінетах створені всі умови для реалізації змісту освіти, індивідуальної підготовки педагога 

до занять та підвищення його науково-методичного рівня. 

2.4. Стан комп’ютеризації  

освітньої  діяльності  

       закладу 

У Глухівському МЦПО  функціонує належно обладнана лабораторія  інформатики. 

Використовується магнітна дошка та мультимедійний проектор, телевізор. 

Проведено монтаж заземлюючого контуру . 100 % педагогів закладу володіють комп’ютерною 

технікою і використовують її як засіб навчання.  Художньо-естетичний відділ має комп’ютер та 

ноутбук. Користуються всі працівники відділу.  



2.5. Фінансове забезпечення  

       діяльності закладу,  

       залучення додаткових  

       джерел 

 

 

 

 

 

У 2017-2018  навчальному році із державного бюджету, спонсорських коштів та 

батьківських коштів витрачено 306272 грн.. у тому числі: 

 

№ 

пп 

Придбано Кількість 

(шт.) 

Витрачені кошти 

(держбюджет, 

спонсорські)(грн.) 

1 Металопластикові вікна 49 239395 

2 Крісла  30 30000 

3 Акваріуми 2 3640 

4 Клітки для тварин 2 590 

5 Дошка в комп’ютерний клас 1 1650 

6 Табличка фасадна 40x60 2 480 

7 Вішалка для одягу 1.1.м 1 1030 

8 Вішалка для одягу 1.6.м 1 1400 

9 Унітаз 1 1532 

10 Лавка 1 550 

11  Стенд кольоровий пластиковий 1 850 

12 Стенд для комп’ютерного класу 6 2270 

13 Стільці 24 15840 

14 Мегафон 2 1355 

15 Банер 2 2740 

16 Принтер Cаnon 1 2950 

 Всього  306272 
 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 



2.1.Результативність  

      участі гуртківців в  

      олімпіадах, конкурсах,   

      турнірах, змаганнях 

 

 

№ 

пп 
Напрям 

Назва гуртка, 

керівник 

Кіл-

ть 

вих-

ців 

Досягнення в роботі гуртка 

Дослідницько-

експериментальний 

Основи 

культури 

мовлення 

Кухарчук І.О. 

12 

ІІІ м. – обласний етап захисту робіт 

МАН (Лисиця П.); 

ІІІ м. – всеукраїнський етап захисту 

робіт МАН (Вшестенко К.) 

Літературне 

краєзнавство 

Кабанова О.О. 

11 

Ім. та ІІІ м. – обласний етап захисту 

робіт МАН (Кабанова В. та 

Туболець Л.); 

Ім. – «Проба пера» (Дарченко Д.) 

Ім. – конкурс ЕСЕ на тему «Світ 

один на всіх» (Кабанова В.) 

Ім. – науково-практична 

конференція «Перший крок у науку» 

(Дарченко Д.) 

Історичне 

краєзнавство 

Давиденко Н.О. 

10 

ІІІ м. – обласний етап захисту робіт 

МАН (Ткаченко І.); 

Ім. – науково-практична 

конференція «Герої сучасності серед 

нас» (Суходуб С.) 

Біологія людини 

Гулакова І.М. 
12 

ІІІ м. – обласний етап захисту робіт 

МАН (Гулакова Н., Левша М.); 

ІІІ м.– науково-практична 

конференція «У світі наукових 

відкриттів» (Гулакова Н.) 

Ім. та ІІм.– науково-практична 

конференція «Перший крок в науку» 

(Сидоренко С. та Володько А.) 

І м. – обласний етап захисту робіт 



МАН для 6-8 класів (Міхно М.) 

Українська 

вишивка 

Грудіна Н.М. 

10 

ІІ м. – обласний етап захисту робіт 

МАН (Бражник С.); 

І м. та ІІІ м. – науково-практична 

конференція «Перший крок у науку» 

(Воробйова В. та Ющенко А.) 

Географічне 

краєзнавство 

Ащеулова І.П. 

10 

ІІ м. – обласний етап захисту робіт 

МАН (Сапун А.); 

ІІ м. – науково-практична 

конференція «Перший крок у науку» 

(Усок І.) 

 
Фізика 

Кухарчук Р.П. 

 Ім. – науково-практична 

конференція «Перший крок у науку» 

(Рябуха В.) 

    

    

    
 

2.2.  Робота закладу щодо  

        виховання здорового  

        способу життя 

 

 

Гуртки 

Інші 

об’єднання 

оздоровчого 

напряму 

Участь в масових заходах Результативність 

    

 

 В основу процесу навчання і виховання покладено повагу, любов до дитини, бажання 

творити  добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до 

особистості  дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її 

позитивними і негативними рисами. 

 Серед дітей та учнівської молоді проводиться значна просвітницька робота щодо 

здорового способу життя: _______________________________________________. 

 



2.3. Участь вихованців у   

       виховних заходах,  

       ступінь впливу  

       позашкільного  

       навчального закладу на  

       всебічний розвиток  

       гуртківців та    

       підготовку їх до  

       самостійного життя. 

 В ____ навчальному році педагогічний колектив ПНЗ працює над такими виховними 

проблемами: 

 ____________; 

 ____________; 

 ____________. 

 Проводиться повний аналіз участі вихованців ПНЗ у виховних заходах. 

2.6. Задоволення потреб  

       дітей в організації різних  

       форм позашкільної  

      освіти 

 

 

 

 Організація гурткової роботи 

№ 

пп 
Напрям 

Назва 

гуртка 

Кількість 

вихованців 

Досягнення в роботі 

гуртка 

     
 

 

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ»Я ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИХОВАНЦІВ 

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

3.1. Створення умов для      

       забезпечення прав і  

       свобод  учасників  

       навчально-виховного  

       процесу 

 

 Важливим аспектом роботи ПНЗ є соціальний захист дітей. Це питання постійно 

розглядається на педрадах, батьківській раді, засіданнях органів учнівського 

самоврядування. Проведено заходи щодо підвищення якості роботи педагогічного 

колективу з дітьми різних соціальних категорій,  а саме: ___________________________. 

 В ПНЗ щорічно створюється (поновлюється) банк даних дітей різних соціальних 

категорій. Оформлено списки ______________. Це дає змогу тримати на постійному 

контролі навчання, відвідування, умови проживання в таких сім»ях таких дітей, тримати 

в полі зору кожну дитину, яка потребує посиленої уваги з боку дорослих.  

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  Висновки, зроблені під час самоаналізу, свідчать, що: 

o позашкільний навчальний заклад працює в режимі функціонування та постійного  

      розвитку; 

o кадрова політика закладу, спрямована на формування відкритості педагогів до  

нововведень, забезпечила реалізацію інноваційних ідей концептуального 



характеру; 

o сприятливий мікроклімат у педагогічному колективі, атмосфера доброзичливості,  

взаємоповаги, здорової професійної конкуренції педагогів сприяють успішному  

засвоєнню нововведень, спрямованих на підвищення ефективності навчально-

виховного процесу; 

 За ______ навчальний рік  у діяльності позашкільного закладу помітні позитивні зміни у 

таких напрямах діяльності: 

а) _____; 

б) _____; 

в) _____. 

 Серед негативних тенденцій можна виділити наступні:__________________________. 

 Відзначилися  ПНЗ регіону _________________________________________________. 

 Заплановано проведення заходів (ВПЕРШЕ!!!!) 

 ПНЗ (назва закладу)  займає ___ місце у рейтингу навчальних закладів міста (району, 

області). 

 

  

 

 

 

 


