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ЗМІСТ 

 

Розділ І. Аналіз навчально-виховної, організаційно-масової,  

науково-методичної роботи у 2015 -16н.р., пріоритетні напрямки роботи у 17 р. 

 

Розділ ІІ Робота з педагогічними кадрами  

ІІ.1. Атестація педагогічних кадрів.  

ІІ.2. Організація роботи з молодими спеціалістами.  

ІІ.3. Організація умов і заходів щодо забезпечення умов з охорони праці.  

Розділ ІІІ. Організація науково-методичної роботи  

ІІІ.1.  План роботи методичних об’єднань. 

План роботи  методичного об’єднання педагогів дослідницько – експериментальноговідділу, 

План роботи  методичного об’єднання педагогів науково-технічного відділу 

План роботи  методичного об’єднання педагогів художньо – естетичноговідділу 

План роботи  методичного об’єднання педагогів еколого - натуралістичного відділу 

 

ІІІ.2. Вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів (тематика, форма висвітлення, презентації тощо)  

ІІІ.3. Організація роботи над науково-методичною проблемою закладу «Формування у вихованців базових компетентностей у процесі 

пізнавально-практичної діяльності». 

 

ІІІ.4.  Організація та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Джерело творчості», інших 

конкурсних методико-педагогічних заходах обласного всеукраїнських рівнів 

 

ІІІ.5. Робота з удосконалення програмно-методичного забезпечення  

ІІІ.6. Видавнича діяльність (альбоми, буклети, збірники, презентації тощо)  

Розділ ІV. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу  

ІV.1. Психологічний супровід вихованців початкового навчального рівня  

ІV.2. Психологічний супровід вихованців основного навчального рівня  

ІV.3. Психологічний супровід вихованців вищого навчального рівня  

ІV.4. Організація роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу   

Розділ V. Управління освітнім процесом   

V.1. План засідань педагогічної ради  

V.2. План засідань адміністративно-методичної ради  

V.3. План здійснення контролю за навчально-виховним процесом  

Розділ VІ. Система навчально-виховної роботи  

VІ.1.Еколого-натуралістичнийнапрям  

VІ.2.Науково-технічний відділ  

VІ.3.Відділ науково-дослідницької роботи  
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І.  Аналіз навчально-виховної, організаційно-масової,науково-методичної роботи у 2015 -2016 навчальному році 
Позашкільна освіта – це чудовий світ дитячої творчості, світ мистецтв, науки, техніки, спорту, туризму, яка спрямована на 

стимулювання і розвиток обдарувань дітей та підлітків, формування їх духовних інтересів, творчих потреб у науковому і професійному 

визначенні. Центр позашкільної освіти і є тим закладом, який надає цей вид освіти 

У 2015-2016 навчальному році  в Глухівському міському центрі позашкільної освіти  працювало 4 відділи: еколого - натуралістичний (22 

гуртки – 282 вихованців), науково - технологічний (29 гуртків – 308 вихованців), художньо-естетичний (24 гуртки – 323 вихованці), дослідницько 

– експериментальний ( 11 груп – 117 вихованців), загалом налічувалось 86 груп, які відвідували 1030 учнів шкіл та інших навчальних закладів міста.        

Профілі гурткової роботи: біологічний, екологічний, квітково – декоративний, початкове технічне моделювання, спортивно – технічний, предметно 

– технічний, інформаційно – технічний, декоративно – ужитковий, художньо - естетичний, гуманітарний, школа раннього розвитку дитини .  

Другий рік продовжує свою роботу дослідницько – експериментальний відділ, в якому працюють: гуртки з відділення точних наук, 

відділення історії, хімії, біології, екології, літературознавства, фольклористики, мистецтвознавства, мовознавства. Продовжують роботу гуртки: 

конструювання повітряних зміїв, художня комп‘ютерна графіка та стендове ракетомоделювання, сільськогосподарський напрям гурткової роботи, 

екологічний театр…  Показник охоплення дітей становить   36,2%. 

 

Мережа  МЦПО  за  відділеннями  у 2015-2016 навчальному році 

Кількість 

груп,секцій, 

гуртків 

Кількість 

вихованців 

Науково – 

технічний 

Художньо – 

естетичний 

Еколого-

натуралістичн

ий 

Дослідницько- 

експерименталь

ний 

86 1030 29/308 24/323 22/282 11/117 

 

VІ.4. Відділ художньо-естетичного виховання   

Розділ VІІ. Система роботи з батьками вихованців   

VІІ.1. Система роботи з батьками вихованців  еколого-натуралістичного напряму  

VІІ.2.  Система роботи з батьками вихованців науково-технічноговідділу  

VІІ.3 Система роботи з батьками вихованців науково-дослідницького напряму  

VІІ.4. Система роботи з батьками вихованців художньо-естетичного відділу  

Розділ VІІІ. Cистема організаційно-координаційної діяльності в МЦПО  

VІІІ.1. Cистема організаційно-координаційної діяльності  еколого-натуралістичного напряму  

VІІІ.2. Cистема організаційно-координаційної діяльності художньо-естетичного відділу  

VІІІ.3.Cистема організаційно-координаційної діяльності науково-технічного відділу  

VІІІ.4. Cистема організаційно-координаційної діяльності науково-дослідницького напряму  

Розділ ІХ. Господарська діяльність  
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      Злагоджена робота педагогів спрямована на виховання життєвої, творчої, компетентної особистості. Навчально-виховний процес  забезпечували  

43 педагогічних працівників, з них – 29 жінок, 14 чоловіків, основних працівників – 27 осіб, сумісників – 16 осіб. 

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. Мірошникова Т.В у 2016 році отримала звання керівник гуртка-методист. 

Діяльність педагогічного колективу направлена на реалізацію основних завдань Закону України «Про позашкільну освіту», обласної програми 

«Освіта Сумщини», міської комплексної програми “ Освіта міста Глухова на 2014-2017 роки”, обласного соціально - освітнього проекту “ Дійти до 

кожного, зацікавити всіх”,  обласного освітнього проекту “Рідна Сумщина”. 

Згідно програми « Освіта міста Глухова на 2014-2017 роки» в МЦПО особлива увага приділялась роботі зі здібними та обдарованими дітьми, 

проводилась робота по розвитку їх здібностей. 

Пріоритетними напрямками роботи й надалі є : 

- профорієнтаційна робота; 

- виявлення, розвиток талановитих та обдарованих дітей міста; 

- виховання на основі національних традицій, звичаїв, обрядів; 

- робота з дітьми, що потребують особливої уваги та з дітьми раннього віку; 

- підготовка підростаючого покоління до життя; 

- науково - дослідницька робота. 

Педагоги закладу продовжують працювати над проблемою «Формування життєвої компетентності вихованців в гуртках еколого – 

натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, дослідницько – експериментального  напрямів». Результатом роботи закладу  

над науково – методичною проблемою стали  такі показники: підвищення професійної компетентності, використання набутого досвіду, 

удосконалення змісту, форм і методів науково – методичної роботи в закладі, високий рівень навчальних досягнень вихованців дитячих 

колективів. 

Протягом року в закладі систематично проводились відкриті заняття, працювало 4 методичних об'єднання, педагогічна рада, методична рада, де 

розглядались питання, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Керівники гуртків відвідували обласні семінари для підвищення рівня свого професіоналізму  та з метою обміну досвідом роботи. У своїй роботі 

педагоги закладу використовували найрізноманітніші форми і методи проведення семінарів, дискусій, ділових ігор, “круглих столів”, педагогічних 

крамниць. Згідно графіка керівниками гуртків проводились відкриті заняття та відкриті виховні заходи. 

У  закладі створена чітка, керована система вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду педпрацівників, які мають вагомі 

результати на обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях: в еколого – натуралістичному відділі – керівника гуртка „Природа і фантазія” 

Кирпичко Л.В.,  в художньо – естетичному  - керівника гуртка „Бісероплетіння" Філатової Н.Я., керівника гуртка „Дивосвіт народних 

ремесел”Мирошнікової Т.В., внауково - технічному - керівника гуртка „Судномодельний" Грудини М.М., керівника гуртка „Фотоаматор" 

Архипенка А.Ф., керівника гуртка «Колективна радіостанція» Кузового В.А., керівника гуртка «Ракетомоделювання» Журенка А.В..  

     Керівники гуртків є постійними учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів з педагогічної майстерності. 

У лютому 2016  року проходив обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Джерело творчості» в номінації 

«Керівник гуртка-2016». Глухівське позашкілля захищала керівник творчого об’єднання  “ Дивосвіт народних ремесел” художньо – 

естетичного відділу Мирошнікова Тетяна Василівна, яка у вищезазначеному конкурсі стала лауреатом. 
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     У міському конкурсі “Професіонал року - 2015” переможцем став  Кардашов Геннадій Павлович, керівник гуртка “Автомодельний”, у 

номінації “Позашкільна освіта”. 

      Керівниками творчого об’єднання «Дивосвіт народних ремесел» Мирошніковою Т. В. та творчого об’єднання «Перлина» Філатовою Н. Я. 

підготовлено цілу низку методичних розробок, які друкуються  у Всеукраїнському науково-методичному  журналі «Трудова підготовка в 

сучасній школі». Керівником-методистом Мирошніковою Т.В.  розроблений і роздрукований  практико-зорієнтований посібник «Флористична 

казка». 

      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». 

Керівниками цих творчих об’єднань  організована та проведена виставка - звіт творчих об’єднань «Дивосвіт народних ремесел», 

«Перлина», «Веселка», які передують заходам для отримання звання «Зразковий колектив».    

        Двоє керівників гуртків дослідницько – експериментального відділу  працюють за авторськими програмами, що проходять апробацію в 

рамках міського центру позашкільної освіти: Грудінін Б. О. – програма гуртка «Фізика та астрономія», Грудіна Н. М. – програма гуртка 

«Народна лялька»; 

       Грудінін Б. О. з розробленою програмою та методичними рекомендаціями до неї, взяв участь в конкурсі рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів – чекаємо підведення підсумків у вересні. 

   Педагогічний колектив Глухівського центру позашкільної освіти  приклав зусилля для оздоровлення вихованців. Так, в період літніх канікул 

було організоване оздоровлення 60 вихованцівхудожньо-естетичного, еколого-натуралістичного, науково - технічного відділів МЦПО у 

профільному таборі міського центру позашкільної освіти  „Веселка”.Вже стало системою проходження педпрактики студентами ГНПУ ім. О. 

Довженка  на базі  табору, де вони здобувають не тільки досвід виховної роботи з дітьми, а й ознайомлюються із специфікою позашкілля. 

   До послуг підростаючого покоління потужна матеріальна база. Майстерні та лабораторії центру обладнано відповідно до вимог для 

проводження навчально-виховного процесу: функціонує дві актові зали, 2 акваторії для судномодельного спорту, траса для трасового 

автомоделізму. Розширилася мережа  робочих місць комп’ютерного класу. У гуртках еколого-натуралістичного відділу продовжують 

функціонувати  «живі куточки», стандартна теплиця,  дендропарк, на території якого висаджено дерева, кущі рідких сортів та порід.   

Адміністрацією здійснюється певна робота щодо покращення умов розвитку вихованців. 

Протягом навчального року вихованці гуртків під керівництвом досвідчених педагогів  брали активну участь в  Міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних змаганнях, виставках та конкурсах й досягли наступних результатів: 

 Гран – прі 3 колективи; 

 в особовому заліку  І місце вибороли  91 вихованців,   II місце – 51, III місце – 38вихованців; 

 у командному заліку І-х місць – 6 , II – х - 12 ,  III - місць – 13 . 
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Показники результативності участі вихованців ЦПО    в  змаганнях ,  конкурсах, фестивалях, виставках різного рівня організації у 

2015-2016 навчальному році 

Захід Всього заходів Всього учасників Переможців 

Міжнародні заходи 7 33 25 

Всеукраїнські 

заходи 
26 71 45 

Обласні заходи 31 169 90 

 

Пріорітетні напрямки роботи на  2017 навчальний рік 

 

    1. Забезпечувати якість навчально – виховного процесу в обсязі державних вимог згідно нормативно – правових документів  Міністерства 

Освіти України . 

   2. Створення умов на направленість навчально – виховного процесу на гармонійний розвиток дітей та підлітків,  задоволення потреб молоді 

в професійному самовизначенні та додатковій освіті, організація дозвілля дітей.  

    3. З метою задоволення освітньо – культурних потреб учнівської молоді здійснювати роботу із збереження та розвитку мережі гуртків 

міського центру позашкільної освіти . 

    4. Різноманітними формами масової роботи заохочувати дітей до творчості, сприяти формуванню естетичного світогляду  і позитивного 

сприйняття, формувати у гуртківців трудові вміння та навички, вироблення при цьому професійної грамотності, науково – дослідницької 

активності, життєвих компетенцій . 

   5. З метою соціальної адаптації та реабілітації дітей – інвалідів, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, провести роботу 

щодо охоплення їх  позашкільною освітою . 

   6. Спланувати виховну роботу, особливу увагу приділяючи патріотичному, превентивному, громадському та родинному  вихованню 

   7. Проводити міські виставки, конкурси, фестивалі згідно плану роботи, приймати участь у обласних заходах згідно циклограми з метою 

виявлення, підтримки та розвитку здібних, обдарованих та дітей соціально незахищених категорій . 

   8. Поповнити інформаційний банк про обдарованих дітей . 

   9. Створення та апробація керівниками гуртків авторських програм, методичних розробок, розроблення методичних рекомендацій, виховних 

заходів, написання статей в місцеві, регіональні, всеукраїнські, міжнародні видання з питань розвитку позашкільної освіти . 

   10. Продовжувати вивчати досвід роботи керівників гуртків. 

  11. Продовжувати співпрацю із загальноосвітніми , середньо - технічними  та вищими учбовими закладами  системи освіти з проблем 

позашкільної освіти . 

   12. Продовжити співпрацю з дитячими і молодіжними громадським організаціями. 

   13. Продовжити роботу щодо залучення до співпраці благодійних фондів та організацій . 

  

  



7 
 

Проведення заходів, щодо виконання постанов та рішень: 

   1. Згідно Наказу міністерства освіти і науки України від 1.03.2010р. № 202 „ Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і  науки України” ввести додаткову 

ставку методиста. 

   2. Для оптимізації навчально – виховного процесу міського центру позашкільної освіти переглянути і розширити напрямки роботи гуртків. 

   3. Проводити цілеспрямовану роботу по  залученню більшої кількості учнів шкіл міста  до гурткової роботи МЦПО. 

 

 

Розділ ІІ.  Робота з педагогічними кадрами 

ІІ. 1. Атестація педагогічних кадрів, діяльність атестаційної комісії 

№ Назва заходу Очікувані результати Відповідальні 
Терміни 

реалізації 

Відмітки 

про 

виконанн

я 

1. 
Методико-педагогічний моніторинг діяльності 

педагогів (за напрямами основної діяльності) 
 

члени 

атестаційної 

комісії 

січень-лютий  

2. 

Засідання атестаційної комісії: 

 про хід вивчення системи роботи педагогів 

Центру, які атестуються  

 вироблення рекомендацій щодо корегування 

систем роботи педагогічних працівників, які 

атестуються 

 

методисти, 

 

члени 

атестаційної 

комісії 

січень  

3. Психолого-педагогічне консультування 
Підготовка педагогів до 

атестаційного оцінювання, 

самостійного визначення 

перспектив подальшого 

професійно-творчого розвитку 

Круподер М.В протягом року  

4. Методико-педагогічне консультування 
Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я 
протягом року  

5. 

Засідання профільних методоб’єднань: 

- визначення рівнів професійної діяльності 

педагогів, які атестуються 

Забезпечення принципу 

колегіальності під час 

оцінювання результатів 

професійно-творчої діяльності 

педагогів 

 

керівники 

методичних 

об’єднань 

педагогів відділу 

лютий  
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6. 

Тиждень педагогічної майстерності: 

творчі звіти педагогів, які атестуються; 

виставка методичних матеріалів педагогів, які 

атестуються; 

методико-педагогічний практикум; 

методико-педагогічні слухання; 

майстер-класи 

Презентація методико-

педагогічних надбань педагогів 

керівники м/о 

 

Михайленко М.Я 

лютий  

7. 

Засідання атестаційної комісії: 

 про звіти педагогів, які атестуються під час 

проведення Тижня педагогічної майстерності.  

 розгляд атестаційних матеріалів 

педпрацівників, ухвалення попередніх рішень. 

 

голова 

атестаційної 

комісії, 

члени 

атестаційної 

комісії 

лютий  

8. 

Подання до атестаційної комісії 

характеристики діяльності осіб, які 

атестуються 

Забезпечення принципів 

об’єктивності, колегіальності, 

гласності під час оцінювання 

результатів професійно-творчої 

діяльності педагогів 

Михайленко М.Я., 

методисти 

відділів 

до 01 березня  

9. 
Ознайомлення педагогів, які атестуються з 

характеристикою, наданою директором 
Михайленко М.Я. 

з 01 

до 25 березня. 
 

10. 
Оформлення атестаційних листів педагогів, які 

атестуються 
 

Михайленко М.Я. 

методисти  

відділів 

 

до 25  березеня  

11. 

Підсумкове засідання атестаційної комісії.  

Ухвалення рішення про результати атестації 

педагогів на підставі: 

- висновків профільних методичних об’єднань;  

- результатів психологічної діагностики та 

методичного моніторингу діяльності педагогів; 

- результатів проведення творчих звітів; 

- участі педагогів у заходахТижня пед. 

майстерності 

 

голова 

атестаційної 

комісії, 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

психолог 

ІІІ декада 

березня 
 

12. 
Підготовка наказу «Про підсумки атестації 

педагогів у поточному навчальному році» 

Документування результатів 

атестації закладі 
Мандріка В.А. березень  
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13. 

Підготовка наказу «Про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (встановлення 

тарифних розрядів) 

Приведення посадових окладів 

у відповідність до встановлених 

/ підтверджених 

кваліфікаційних категорій, 

розрядів 

Мандріка В.А 
березень-

квітень 
 

14. 
Видача атестаційних листів педагогам, які 

пройшли атестацію 
Мандріка В.А до 1 квітня  

15. 

Підготовка та подання документів на розгляд 

атестаційної комісії ІІІ рівня (управління 

освіти і науки облдержадміністрації): 

- про встановлення / підтвердження методистам 

вищої кваліфікаційної категорії 

Приведення посадового окладу 

методистів у відповідність до 

встановлених / підтверджених 

кваліфікаційних категорій 

Мандріка В.А квітень  

16. Узагальнення результатів атестації  Мандріка В.А квітень-травень  

17. 

Підготовка до атестації наступного навчального 

року: 

- консультування педагогів, які готуються до 

атестації; 

- підготовка та подання заявки про курсову 

перепідготовку педкадрів на 2015 рік; 

- складання плану проведення чергової атестації 

педагогів у 2014-2015 навчальному році; 

- корегування перспективного плану курсової 

перепідготовки та атестації педагогів закладу.  

Організація атестаційного 

процесу в наступному 

навчальному році 

Мандріка В.А 

Михайленко М.Я 

методисти 

відділів 

квітень-травень  

18. 
Розгляд результатів атестації на засіданні 

педагогічної ради закладу 

Оцінювання ефективності 

атестаційного процесу в 

поточному навчальному році 

Мандріка В.А 

 

Михайленко М.Я 

травень-

червень 
 

19. 
Оновлення матеріалів стенду  

«Атестація педагогів»; 

Організація атестаційного 

процесу в новому навчальному 

році  

 

Михайленко М.Я 
вересень  

20. 

Підготовка наказу «Про створення 

атестаційної комісії та затвердження її 

складу». 

Мандріка В.А 

 
вересень  

21. 

Засідання атестаційної комісії з питань: 

 розподілу обов’язків між членами атестаційної 

комісії; 

 затвердження графіка роботи атестаційної 

комісії. 

голова, 

члени 

атестаційної 

комісії 

вересень  



10 
 

22. 

Ознайомлення працівників з наказами «Про 

створення атестаційної комісії та затвердження 

її складу». 

Мандріка В.А 

Михайленко М.Я 
до 01.10.  

23. 

Проведення заходів щодо вивчення у 

трудовому колективі Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників 

Мандріка В.А 

Михайленко М.Я 

жовтень-

листопад 
 

24. 

Подання  про проходження позачергової 

атестації або про перенесення терміну чергової 

атестації 

Михайленко М.Я  

педагоги закладу 
до 1 жовтня  

25. 

Засідання атестаційної комісії № 2: 

 розгляд документів, поданих до атестаційної 

комісії; 

  затвердження списку педагогічних 

працівників, які атестуватимуться; 

 затвердження графіка роботи атестаційної 

комісії 

члени 

атестаційної 

комісії  

жовтень  

26. 
Підготовка наказу «Про атестацію педагогів у 

поточному навчальному році» 

Мандріка В.А 

Михайленко М.Я 
жовтень  

27. 
Ознайомлення педагогів із графіком 

проходження  їх атестації  

Мандріка В.А 

Михайленко М.Я 
жовтень  

28. 

Методико-педагогічний моніторинг діяльності 

педагогів, які атестуються (за напрямами 

основної діяльності) 

Початок роботи щодо 

визначення рівнів професійно-

творчої підготовки педагогів 

члени 

атестаційної 

комісії 

вересень – 

грудень 
 

                                                                     ІІ.2. Організація роботи з молодими спеціалістами 

№ 

з/п 

Назва заходи Терміни виконання Відповідальні Відмітка про виконання 

1. Семінарзелементамиінтерактивногонавчання «Творчий 

педагог – творчий вихованець» 

січень Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я 

 

2. Практикум “Конспект заняття. Вибір методів і форм 

навчання” 

лютий Михайленко М.Я  

3. Практикум «Організація навчально-творчої діяльності з 

гіперактивними дітьми» 

березень Круподер М.В  

4. Тренінг «Використання проективних методик у роботі з 

вихованцями» 

квітень Мандріка В.А 

Михайленко М.Я 
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5. Практикум «Самоаналіз»  травень Михайленко М.Я  

6. Тренінг«Молодому педагогу сто корисних порад» вересень Мандріка В.А  

7. Творчий діалог «Перші кроки професійного 

становлення: успіхи і невдачі» 

жовтень Михайленко М.Я  

8. Тренінг «Психологічні аспекти організації навчально-

творчої діяльності з дітьми різного віку в гуртку» 

грудень Круподер М.В.  

                                                   ІІ.3. Організація умов і заходів щодо забезпечення умов з охорони праці  

№ 

з/п 
Зміст Виконавці Термін виконання 

1. 
Навчання з підвищення рівня знань працівників і вихованців закладу 

щодо охорони праці 

Мандріка В.А 

 
Протягом року 

2. 
Забезпечення колективними та індивідуальними засобами захисту 

працівників закладу 
Бадулін В.О Протягом року 

3. Здійснення контролю за  станом охорони праці під час навчальних занять Мандріка В.А Протягом року 

4. 
Проведення «Дня знань» з правил пожежної безпеки у гуртках закладу методисти відділів, 

кер.гуртків 

Згідно з планами виховної 

роботи 

5. 
Проведення для вихованців закладу інструктажів з охорони праці під час 

навчальних занять та оздоровчої кампанії  

методисти відділів, 

кер.гуртків 
Постійно 

6. 
Проведення первинних, повторних та інших видів інструктажу з 

працівниками закладу 
Мандріка В.А. Постійно 

7. 

Практичне відпрацювання з педагогами та вихованцями  дій згідно з  

планами евакуації на випадок виникнення пожежі 

Грудіна М.М. 

Мандріка В.А 

Бадулін В.О 

методисти відділів 

Раз на рік 

Розділ ІІІ. Організація науково-методичної роботи 

№ 
Напрями та форми роботи,  

форми розроблення матеріалів 
Мета, очікувані результати Виконавці 

Терміни 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

  Cистема науково-методичної роботи закладу 

1. 
Здійснення методичного аналізу гурткових занять 

за навчально-виховними програмами 
моніторинг навчально-

виховної роботи; забезпечення 

контролю за виконанням 

навчально-виховних програм 

Михайленко М.Я 

методисти  

відділів 

протягом 

року 

 

2. 

Здійснення методичного аналізу виховних заходів, 

що проводяться за навчальними програмами 

гуртків і творчих об’єднань 
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3. 

Індивідуальне консультування педагогів з питань 

корекції навчально-виховних методик, ведення 

документації, підготовки конспектів занять, 

розроблення методичних матеріалів 

підтримка / корекція 

професійно-творчої діяльності 

педагогів закладу  

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я 

методисти  

відділів 

протягом 

року 
 

4. 
Проведення заходів, спрямованих на визначення 

рівнів професійної компетентності педагогів 

визначення завдань для 

стимулювання 

індивідуального професійного 

розвитку педагогів  

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я 

методисти  

відділів 

протягом 

року 
 

6. 
Методичний супровід реалізації освітніх проектів, 

програм забезпечення технологічності 

навчально-виховної роботи 

методисти  

відділів 
постійно  

7. 
Методичний супровід діяльності творчих 

об’єднань 

методисти  

відділів 
постійно  

8. 

Методичний супровід масових заходів: 

- розроблення положень, проектів, програм, прес-

релізів, робочої, підсумкової документації; 

- підготовка звітів, інформацій, статей для ЗМІ; 

- узагальнення досвіду організації заходів  

забезпечення технологічності 

масових і методико-

педагогічних заходів 

методисти  

відділів 
постійно  

9. 

Методичний супровід професійно-творчої 

діяльності педагогів: 

- координація професійно-творчої діяльності  

- координація самоосвітньої діяльності  

організація професійно-

творчої діяльності педагогів у 

контексті науково-методичної 

проблеми закладу 

методисти відділів постійно  

10. 

Методичний супровід обласного проекту «Дійти 

до кожного, зацікавити всіх» 

удосконалення форм і методів 

навчально-творчої роботи з 

дітьми у сфері вільного часу 

методисти  

відділів,керівники 

гуртків 

постійно  

11. 
Огляд фахових центральних регіональних видань 

щодо досвіду роботи педагогів 

постійне інформування 

педагогів про новинки 

літератури, публікацій у 

фахових виданнях 

Михайленко М.Я 

щотижня 

протягом 

року 

 

12. 

Робота інформаційно-методичного 

забезпечення: 

- регулярне поповнення електронного каталогу 

матеріалів; 

- упорядкування електронних і друкованих 

матеріалів (створення тематичних папок, розділів) 

забезпечення доступності 

інформаційних і методичних 

матеріалів 

методисти  

відділів, керівники 

гуртків 

постійно  

13. Робота інформаційного сайту закладу  Мандріка В.А. постійно  



13 
 

- створення інформаційної бази  

- оптимізація системи підготовки матеріалів для 

розміщення на сайті 

методисти відділів 

14. 

Удосконалення програмно-методичного 

забезпечення навчально-виховної роботи: 

- розроблення та удосконалення нових авторських 

матеріалів (програм, збірників, посібників) 

оптимізація змісту навчально-

виховної роботи профільних 

творчих об’єднань 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я 

методисти відділів 

 

 

 

постійно 

 

 

 

15. 

Індивідуальна професійно-творча діяльність 

педагогів.  

Розроблення та впровадження матеріалів щодо: 

- біологізації навчально-виховного процесу; 

- формування культури здоров’я та здорового 

способу життя;  

- організації змістовного дозвілля дітей та 

учнівської молоді; 

- застосування сучасних педагогічних технологій 

(інтерактивних,тощо);  

- творчої самореалізації дитини в позашкільному 

навчально-виховному просторі; 

- підвищення професійної майстерності педагогів; 

- організації роботи під час оздоровчо-виховного 

прочесу; 

- організації роботи творчих об’єднань за новими 

профілями; 

- профорієнтаційної роботи та допрофесійної 

підготовки в МЦПО; 

- оптимізації навчально-дослідницької роботи з 

вихованцями молодшого та середнього шкільного 

віку. 

удосконалення інформаційно-

методичного та програмно-

методичного забезпечення 

інноваційної діяльності  

методисти, 

педагоги закладу 

 

протягом 

року 
 

Організація науково-методичної роботи  

1.  
Організація роботи творчих груп педагогів 

щодо розроблення науково-методичних 

проблем: 

забезпечення ефективної 

співпраці з лабораторією 

 

Грудіна М.М. 

Мандріка В.А. 

протягом 

року 
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- «Формування у вихованців позашкільних 

навчальних закладів базових компетентностей у 

процесі пізнавальної діяльності» 

- «Психологізація навчально-виховного процесу в 

МЦПО» 

діяльності позашкільних 

закладів області  методисти  

відділів, 

Круподер М.В 

протягом 

року 
 

2. 

Організація роботи педагогічного колективу 

щодо вдосконалення організаційно-педагогічної 

моделі МЦПО 

оптимізація умов для 

впровадження організаційно-

технологічних, методичних і 

процесуальних інновацій 

Мандріка В.А 

Михайленко 

М.Я. 

методисти  

відділів 

протягом 

року 
 

3. 

Удосконалення організаційних технологій: 
 

- студійної роботи  

- тренінгової роботи 

позашкільного навчального закладу 

- організації оздоровчо-виховного процесу 

підвищення рівня організації 

навчально-виховної роботи 

закладу 

 

методисти  

відділів, 

 

практичний 

психолог 

протягом 

року 
 

 

4. 

Тиждень науково-методичної роботи: 

стимулювання педагогів до 

самоаналізу, вдосконалення та 

узагальнення власних 

методико-педагогічних 

надбань, підготовки 

проблемних статей для 

науково-методичних видань 

Михайленко 

М.Я., 

Методисти 

відділів 

листопад 

 
Засідання профільних м/о у відділах закладу з 

теми «Організація самоосвітньої діяльності та 

узагальнення кращого досвіду роботи педагогів» 

   

Заняття соціально-педагогічного тренінгу для: 

 педагогів-початківців; 

 педагогів, які претендують на звання «керівник 

гуртка-методист» 

практичний 

психолог закладу 
 

Педагогічні майстерні щодо використання 

інноваційних педтехнологій (робота гуртків, 

робота з батьками)  

методисти 

відділів 
 

Презентація науково-методичних надбань 

педагогів закладу 

Пропаганда кращого досвіду 

роботи педагогів 

Михайленко М.Я 

методисти 
щомісяця  

5. 

Організація самоосвітньої діяльністі педагогів 

щодо: 

‐ розвитку творчих здібностей вихованців засобами 

навчально-творчої діяльності за інтересами в 

позашкільному навчальному закладі; 

підвищення теоретичної 

компетентності керівників 

гурткової роботи 

методисти 

відділів 

згідно з 

планами 

роботи 

відділів 
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‐ упровадження в навчально-виховний процес 

компетентнісного підходу; 

‐ інтеграції компетентнісного та культурологічного 

підходів; 

‐ біологізації навчально-виховного простору 

(екологічне, валеологічне виховання, формування 

культури здоров’я); 

‐ громадянського виховання засобами позашкільної 

освіти; 

‐ застосування в навчально-виховній і методичній 

роботі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій 

6. 
Проведення педагогами самоаналізу занять і 

виховних заходів 
формування навичок рефлексії  

методисти 

відділів 

1 раз на 

місяць 
 

7. 

Уведення в практику роботи закладу планів 

професійно-творчої діяльності педагога (з 

відповідними підрозділами щодо організації 

самоосвітньої діяльності)  

удосконалення вміння 

педагогів планувати власну 

професійно-творчу діяльність 

методисти 

відділів 

протягом 

року 
 

8. 

Участь педагогів у методико-педагогічних 

заходах (педагогічні читання, методичні діалоги 

тощо) 

удосконалення навичок 

публічного виступу 

 

методисти 

відділів 

протягом 

року 
 

13. 

Використання  методу педагогічного портфоліо  в 

професійно-творчій діяльності педагогів 

(тематичного, атестаційного, узагальненого 

досвіду тощо) 

удосконалення методичної 

компетентності педагогів, 

стимулювання до 

систематизації та узагальнення 

методичних надбань 

методисти 

відділів 

протягом 

року 
 

14. 

Проведення конкурсу серед педагогів закладу на 

кращу розробку конспекту заняття з 

використанням інноваційних технологій 

удосконалення методичної 

компетентності педагогів, 

стимулювання до 

систематизації та узагальнення 

методичних надбань 

методисти 

відділів 

березень-

квітень 
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План засідань науково-методичної ради закладу 

№ 

з/п 

Тематика засідань Формат проведення Терміни 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1. 

 

Портфоліо як сучасна ефективна форма 

оцінювання індивідуальних досягнень педагога і 

вихованців. 

Методичний діалог 

 

січень 

 

Мандріка В.А, Михайленко 

М.Я 

Про проведення очного етапу ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності педагогів позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» в номінації 

«Керівник гуртка 2017». 

Про участь педагогів закладу в Тижні 

педагогічної майстерності. 

  Мандріка В.А., Михайленко 

М.Я 

Методисти відділів 

Мандріка В.А., Михайленко 

М.Я 

Методисти відділів 

    

2. Про конкурс методичних проектів. 

Про підготовку матеріалів до публікацій у 

фахових виданнях. 

Методична лабораторія 

Методичний діалог 

березень Мандріка В.А., Михайленко 

М.Я 

Методисти відділів 

    

3. Про стан консультативної інформаційно-

методичної, аналітичної, видавничої роботи. 

     Про програмно-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу у 2017 – 2018 

навчальному році. 

Методична лабораторія  

 

Аналіз навчальних програм  

травень 

 

Методисти відділів, 

Мандріка В.А.,  

Михайленко М.Я. 

Мандріка В.А., Михайленко 

М.Я 

Методисти відділів 

4. Про результативність участі педагогів закладу в 

методико-педагогічних заходах обласного, 

всеукраїнського рівнів.  

Про стан видавничої роботи.  

Про підготовку самоаналізу діяльності відділів 

МЦПО. 

Аналіз методико-педагогічної 

діяльності 

вересень 

 

Грудина М.М., Мандріка 

В.А., Михайленко М.Я 

Методисти відділів 
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5. Про готовність педагогів закладу до участі в 

методико-педагогічних конкурсних заходах 

обласного та всеукраїнського рівнів за напрямами 

позашкільної освіти 

 

Аналіз методичної діяльності              

Звіт методистів 

листопад 

 

Грудина М.М., Мандріка 

В.А., Михайленко М.Я      

Методисти відділів 

                                                           

ІІІ.1. Плани роботи методичних об’єднань відділів 

№ 

з/п 
Заходи 

 

Відповідальні Терміни 

виконання  

Відмітк

а про 

вико 

нання 

Засідання методичного об’єднання педагогів МЦПО 

 

   

1. 

 

 

Планування методичної роботи на 2017-2018н.р. 

 

 

Михайленко М.Я. 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

  2. 

 

Організація самоосвітньої діяльності та узагальнення кращого досвіду 

роботи педагогів 

 

 

Михайленко М.Я. 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

3. 

Про підготовку матеріалів до участі в методико-педагогічних   

конкурсах 

Михайленко М.Я. 

 

лютий 

 
 

4. 

 

Визначення рівнів професійної діяльності педагогів, які атестуються Михайленко М.Я. 

 

травень 

 
 

Засідання методичного об’єднання педагогів науково – технічного відділу 

  1. Шляхи вдосконалення роботи гуртків технічного профілю.  

Сагайдак О.М. 
 

вересень 

 

 

 

 

2 Організація якості підготовки вихованців до проведення й участі в 

змаганнях та конкурсах 

технічного профілю 

 

Сагайдак О.М. 

 

грудень 

 

3 Перспективні напрями співпраці науково-технічного відділу МЦПО із 

державними установами і громадськими організаціями 

 

Сагайдак О.М. 

 

березень 
 

                    Засідання методичного об’єднання педагогів дослідницько – експериментального напряму  
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1. Засідання  методичного об’єднанняпедагогіввідділу з теми 

«Шляхи оптимізації педагогічної діяльності у роботі з обдарованими 

учнями» 

Каганцова Т.М. 

Кухарчук І.О. 

жовтень 

2. Засіданняметодичногооб’єднанняпедагогіввідділузтеми 

«Творча дитина – майбутнє нації» 

Каганцова Т.М. 

Гулакова І.М. 

грудень 

3. Засідання  методичного об’єднанняпедагогіввідділу з теми 

«Роль пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності в 

розвитку творчої активності слухачів малої академії наук» 

Каганцова Т.М. 

Кухарчук Р.П. 

лютий 

4. Засідання  методичного об’єднанняпедагогіввідділу з теми 

«Обдаровані діти  - проблема соціалізації» 

Каганцова Т.М. 

Пугачова О.Л 

травень 

 

 

                                   Засідання методичного об’єднання педагогів еколого – натуралістичного напряму 

1. Національне виховання дітей та учнівської молоді як один із 

напрямків виховної роботи. Розроблення методичних матеріалів з 

теми «Традиційні техніки декорування одягу та предметів ужитку». 

Професійний стандарт педагога позашкільного навчального закладу. 

Давиденко Н.М., 

Далудіна М.В. 

 

жовтень 

2. Гра як засіб формування ключових компетентностей особистостей Далудіна М.В.  

листопад 

3. Методичний супровід діяльності навчально-дослідних тваринницьких 

комплексів позашкільних закладів. 

Давиденко Н.М.  

лютий 

4. Перспективні напрями співпраці п.н.з. із державними установами і 

громадськими організаціями 

Давиденко Н.М. квітень 

 

 

Засідання методичного об’єднання педагогів художньо – естетичного відділу 

1. Національне виховання дітей та учнівської молоді як один із 

пріоритетних напрямів виховної роботи 

 

Сергійчук Н.В. вересень 

2. Сучасний підхід до організації роботи з батьками вихованців 

 

Сергійчук Н.В. грудень 
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3. Перспективні напрями співпраці п.н.з. із державними установами і 

громадськими організаціями 

 

Сергійчук Н.В. березень 

              ІІІ.2. Вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів (тематика, форма висвітлення, презентації тощо).                                                                

№ 

з/п 
Вид роботи та форма матеріалу Виконавці Терміни виконання 

                                                                                                 Науково – технічний відділ 

1. Засідання методичного об’єднання з теми 
 «Науково-методичні засади формування творчих здібностей 

вихованців засобами технічної творчості». 

 

Сагайдак О.М. 

 

жовтень 

 

2. 

Профільні семінари-практикуми: 

- з авіа- та ракетомоделюваня «Шляхи вдосконалення роботи гуртків 

спортивно-технічного профілю Стан та перспективи розвитку 

гуртків авіа-та ракетомоделювання в області»; 

 

з судномоделювання «Залучення учнів до технічної творчості – один 

із шляхів змістовної організації вільного часу». 

 

листопад 

 

 

червень 

Сидоренко С.В. 

Журенко А.В. 

 

 

 

Грудина М.М. 

3. 

Робота творчих груп: 

- «Організація якісної підготовки до проведення обласних змагань і 

навчально-тренувальних зборів на базі позашкільних закладів 

області»; 

- «Підготовка збірних команд області до участі у всеукраїнських 

змаганнях зі спортивно-технічного профілю» 

- з автомоделювання (кер. Лощонов С.А.) 

- радіопеленгація (кер. Зикова Л.І.) 

- інформаційні технології  

(кер. Статівка Є.М.) 

- початкове технічне моделювання  

(кер. Гаєва Л.В.) 

 

          Кардашов Г.П. 

 

  Ковальчук В.О. 

 

Кузовой В.А. 

 

Сидоренко С.В. 

 

 

 

 

березень 

 

травень 

 

листопад 

 

березень 

 

 

 

 

 

Еколого – натуралістичний відділ 
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№ 

з/п 
Вид роботи та форма матеріалу Виконавці Терміни виконання 

1.  
Інформаційний буклет про роботу гуртків даного напряму 

позашкільної освіти 
Давиденко Н.М. червень 

2.  
Узаємовідвідування занять і виховних заходів керівниками 

гурткової роботи. 
Педагоги відділу протягом року 

3.  Огляд літератури та періодичних педагогічних видань під час 

робочих нарад відділу. 
Давиденко Н.М. протягом року 

4.  Забезпечення участі педагогів у методико-педагогічних заходах – 

семінарах, конференціях, виставках, конкурсах (всеукраїнських, 

обласних, закладу). 

Давиденко Н.М., 

Керівники гуртків 
протягом року 

5.  Педагогічні читання на тему: «Біологізація навчально-виховного 

процесу у гуртках еколого-натуралістичного напряму 
Давиденко Н.М. листопад 

6.  Узагальнення матеріалів з досвіду роботи керівника гуртка 

«Природа і фантазія» Кирпичко Л.В. 

Давиденко Н.М., 

Кирпичко Л.В. 

грудень 

7.  Створення мультимедійних презентацій з досвіду роботи керівника 

гуртка «Природа і фантазія» Кирпичко Л.В. 

Давиденко Н.М., 

Кирпичко Л.В. 

грудень 

                                                                                          

Художньо-естетичний відділ 
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      Засіданніятворчої групи керівників дитячих творчих об’єднань образотворчого мистецтва з теми: 

«Національне виховання дітей та учнівської молоді засобами образотворчого мистецтва»; 

профільних семінарах-практикумах з тем: 

«Традиційні техніки декорування одягу» 

«Традиційні техніки предметів ужитку» 

Обласна школа народних ремесел 

вересень 

           Засідання творчої групи керівників дитячих творчих колективів фольклорного мистецтва з теми: 

«Народна пісня – духовне обличчя нації» 

Засіданняметодичного об’єднання 

 «Національне виховання дітей та учнівської молоді як один із пріоритетних напрямів виховної роботи у 

творчих об’єднаннях декоративно-ужиткового профілю»; 

роботіа творчої групи: 

з розроблення методичних матеріалів з теми: «Традиційні техніки декорування одягу та предметів; 

Обласний семінар-практикум з теми: 

«Методологія формування соціальної активності дітей та учнівської молоді через діяльність учнівського 

самоврядування»; 

 

          Засідання обласного методичного об’єднання з теми: 

 «Сучасний підхід до організації роботи з батьками вихованців»; 

 

Обласна школа «Лідер» 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

Засідання творчої групи керівників дитячих творчих колективів хореографічного мистецтва з теми: 

«Методика постановок українського танцю» листопад 

Обласний  семінар-практикум з теми: 

«Сучасні методики та технології в роботі з лідерами органів учнівського самоврядування»; 

 

Обласна школа «Лідер» 

грудень 

Засідання творчої групи керівників дитячих творчих колективів театрального мистецтва «Культурно-

мистецька спадщина-першоджерело національно-патріотичного виховання» 

Обласна школа народних ремесел 

лютий 

 

 

 

 

 

лютий 

Роботіатворчих груп керівників дитячих колективів вокального мистецтва з теми: «Українська народна 

пісня – основа формування вокальних вмінь та навиків» 
березень 



22 
 

 

ІІІ.3. Робота над науково-методичною проблемою закладу «Формування у вихованців базових компетентностей у процесі пізнавально-

практичної діяльності» 

                                                                                         Еколого – натуралістичний напрям 

№ 

п/

п 

Види роботи та тематика діяльгості 

Мета, очікуваний результат Виконавці Термін виконання 

1.  Проведення тематичних підсумкових занять. Удосконалення системи 

роботи педагогічного колективу 
Керівники гуртків протягом року 

2.  Діяльність у рамках обласного соціально-

педагогічного проекту «Дійти до кожного 

зацікавити всіх». 

Забезпечення доступності та 

якості позашкільної освіти 
Давиденко Н.М. протягом року 

3. Організація самоосвітньої діяльності педагогів 

за тематикою індивідуальних методико-

педагогічних проблем у контексті науково-

методичної проблеми «Формування у 

вихованців позашкільних навчальих закладів 

базових компетентностей у процесі 

пізнавально-практичної діяльності»  

підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів відділу 
Керівники гуртків постійно 

3. 

Круглий стіл «Впровадження в систему роботи 

керівників гурткової роботи методичних 

інновацій» 

підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів відділу 
Давиденко Н.М. лютий 

Обласний семінар-практикумз теми: 

«Упровадження інтерактивних технологій у процесі організації учнівського самоврядування»; 

 

Обласна школа «Лідер». 

 

Засідання обласного методичного об’єднання з теми: 

 «Формування навичок здорового життя засобами позашкільної освіти» квітень 

Обласна школа народних ремесел травень 
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                                                                                                          Науково – технічний відділ                                                                         

1. 1. Круглий стіл «Біологізація освітньо-

виховного простору». 

2. Тренінг «Формування творчих здібностей у 

позашкільному навчально-виховному 

просторі». 

3. Семінар-практикум «Використання 

здоров’язбережувальних технологій у 

навчально-виховній роботі з дітьми» 

 Давиденко Н.М. Квітень 

 

жовтень 

 

 

грудень 

 

 

 

                                                                                                          Художньо – естетичний відділ 

1. Розвиток творчих здібностей гуртківців через 

вивчення національних традицій на заняттях 

творчого об’єднання 

творче об’єднання  «Дивосвіт 

ремесел»   

керівник-методист 

Мирошнікова Тетяна 

Василівна 

 

протягом року 

2. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на заняттях вокалу, як засобу 

підвищення рівня естетичного виховання та 

розвитку вихованців 

вокальний гурток «Сузір’я   

Stars» 

керівник  Сергійчук 

Наталія Володимирівна  

 
протягом року 

3. Формування творчої особистості на заняттях 

вокального гуртка 

вокальний гурток «Росточок» керівник Бакликова 

Оксана Юріївна 

протягом року 

 

4. Сучасні тенденції в хореографічному 

мистецтві 

хореографічний гурток 

«Радість» 

керівник Матющенко 

Надія Костянтинівна 
протягом року 

5. Розвиток практичних  компетентностей та 

творчих здібностей  вихованців засобами 

декоративно-ужиткового мистецтва 

творче об’єднання «Перлина» керівник Філатова 

Наталія Яківна 
протягом року 

 

1. 

Методичний аналіз відкритих гурткових 

занять  

моніторинг навчально-виховної 

роботи 

контроль за виконанням 

навчально-виховних програм 

Сагайдак О.М 
щомісяця 

 

2. Методичний аналіз виховних заходів, що 

проводяться за навчальними програмами 

гурткової роботи 

 Сагайдак О.М протягом року 

3. Методичний аналіз підсумкових заходів перевірка якості сформованих 

знань, умінь і навичок 
Сагайдак О.М за окремим планом 
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4. Індивідуальні консультації для педагогів з 

питань професійно-творчої діяльності за 

актуальними науково-методичними 

проблемами 

корекція систем роботи педагогів, 

навчально-виховних програм 

творчих об’єднань 
Сагайдак О.М протягом року 

5. Методичний супровід реалізації 

обласного освітньо-соціального проекту 

«Дійти до кожного, зацікавити всіх» 

забезпечення технологічності 

навчально-виховної роботи 
Сагайдак О.М протягом року 

6. Методичний супровід діяльності гуртків 

та творчих об’єднань відділу 
 Сагайдак О.М протягом року 

7. Методичний супровід виховних масових 

заходів у відділі 

забезпечення технологічності 

проведення масових заходів 
Сагайдак О.М протягом року 

 

                                                                     ІІІ.5. Робота з удосконалення програмно-методичного забезпечення 

                                                                             Еколого – натуралістичний напрям 

1.  Ведення картотеки методичної літератури 

та періодичних видань бібліотеки відділу. 

Забезпечення доступності 

інформаційних та методичних 

матеріалів 

Давиденко Н.М. протягом року 

2.  Поповнення папок, тематичних, методичних 

портфоліо за напрямами навчально-

виховної діяльності відділу. 

Систематизація методичних, 

дидактичних матеріалів 
Давиденко Н.М. протягом року 

3.  Затвердження програм методичним 

кабінетом міського відділу освіти 

Глухівської міської ради 

Програмне забезпечення  Давиденко Н.М. Вересень 

                                                                                                     Науково-технічний відділ                                                                               

1. Вивчення та вдосконалення програмно-

методичного забезпечення роботи педагогів 

формування програмно-

методичної бази 

Сагайдак О.М 

Керівники гуртків 

 

 

 

 

до 25 травня 

2. Розробка сценаріїв масових заходів для 

організації роботи під час оздоровчо-

виховногопроцесу: 

підвищення ефективної роботи 

профільного загону літнього 

табору  

Сагайдак О.М 

Керівники гуртків 
до 1 червня 

3. Вивчення та аналіз програмної бази 

педагогів ПНЗ за напрямом 

підвищення ефективності роботи 

педагогів  

Сагайдак О.М 

Керівники гуртків 
до 31 травня 
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Відділ науково-дослідної роботи учнівської молоді 

1. Удосконалення навчальних програм 

творчих об’єднань вищого навчально-

організаційного рівня 

корекція навчальних  програм з 

урахуванням сучасних вимог до 

навчально-виховного процесу 

Каганцова Т.М протягом 

року 

 

2. Індивідуальні консультації для педагогів з 

питань розроблення методичних матеріалів, 

ведення журналів творчих учнівських 

об’єднань тощо 

удосконалення системи роботи 

педагогів  

Каганцова Т.М 

Керівники гуртків 

протягом 

року 

 

 

 

                                                                                        Художньо – естетичний відділ 
                                                                  

1. Реалізація науково-методичної проблеми «Формування життєвої 

компетентності та сучасні підходи до виховання творчої особистості в 

художньо-естетичному відділі МЦПО» 

Керівники гуртків, 

творчих об’єднань  

 

 

Упродовж  року 

 

2. Аналіз показників рівня навчально-виховного  процесу: 

наповнюваність і стабільність роботи гуртків; 

- якісний та віковий склад вихованців; 

- відповідність навчально-виховного процесу освітніми   програмами; 

- форми, методи і засоби навчання, виховання; 

- результати діяльності педагогів; 

- результативність масових заходів;планування та облік роботи; 

- самоосвіта і підвищення кваліфікації керівників гуртків; 

- зв’язок зі школою, сім’єю, громадськістю; 

організація роботи в позакласний час 

Методист відділу 

 

 

Постійно 

 

 

3. Провести інструктивні наради  з питань: 

- планування гурткової роботи; 

          - про організацію міських, обласних та всеукраїнських масових заходів для 

дітей,  участь у цих заходах; 

- організація виховної роботи з вихованцями  в канікулярний  період; 

- удосконалення роботи з обдарованими дітьми; 

- залучення до роботи в гуртках дітей , схильних до правопорушень. 

- аналіз відвіданих відкритих занять гуртка 

- надання консультативної допомоги педагогам у розробці навчальних і 

методичних посібників. 

Методист відділу 

 

2  числа кожного 

місяця 
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4. Організовувати систему підвищення кваліфікації педагогів через: 

- взаємовідвідування занять гуртків;  

- майстер-класи; 

- проведення відкритих занять; 

- методичних  об´єднаннь; 

 

 

Керівники гуртків, 

творчих об’єднань  

 

Протягом року 

5. Розробка і створення банків: 

-нормативно-правової документації; 

- різних типів програм; 

-науково-методичних розробок; 

- списків обдарованих дітей 

 

 

 

6. Надання  матеріалів  засобам масової інформації; 

 

 

 

Керівники гуртків, 

творчих об’єднань 

 
постійно 

7. Спланувати роботу методичного  

об´єднання керівників гуртків (за окремим планом) 

Методист відділу 
10.09.14р. 

8. Самоосвітня діяльність педагогічних працівників за обраними темами у розрізі 

єдиної науково- методичної теми 

 

Вересень - березень Керівники гуртків, 

творчих об’єднань   

 

9. Поповнення фондів: 

-навчально-методичної літератури; 

-аудіо, відеозаписів; 

 

Постійно 

Методист відділу 

10. Розвиток  зв´язків та контактів зі ЗМІ. Упродовж року Керівники гуртків, 

творчих об’єднань   

 

                                                                                            ІІІ.9.Видавнича діяльність  

Еколого – натуралістичний напрям 

№ 

з/п 
Вид роботи та форма матеріалу Формат матеріалів Виконавці Терміни виконання 
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1. Газета «Планета юннатів» 
Пропаганда екологічної 

просвіти 

Давиденко Н.М., 

Керівники гуртків 
Щомісячно 

2. 

Збірник тез дослідницьких робіт учасників 

міського екологічного конгресу «Нащадкам – 

квітучу планету!» 

 Давиденко Н.М. 

травень 

3. 

Збірка сценарій проведення театральних та 

лялькових вистав для дітей та учнівської 

молоді 

 Решетнікова С.В. 

травень 

4. 

Буклет системи роботи еколого-

натуралістичного відділу МЦПО «Нам 20 

років» 

Висвітлення кращого досвіду 

роботи педагогів, сучасних 

методик і технологій 

навчально-виховної роботи, 

формування позитивного 

іміджу закладу 

Давиденко Н.М. 

Листопад 

                                                                                                           Науково – технічний відділ                                                                         

 

1. 

Друкування та розповсюдження положень 

щодо проведення виставок,  конкурсів, 

змагань. 

 Методист  

Протягом року  

 

2. 

Робота з пресою та співпраця з місцевими 

періодичнимвиданнями: „народна трибуна”, 

„Неделя”, „Глухов – Данкор”. 

  
            Методист, 

керівники гуртків 

Протягом року 

 

 

 

 
 

3. 

Друкування методичних матеріалів, брошур 

та буклетів стосовно роботи гуртків відділу. 

  Методист, 

керівники гуртків. 

        Протягом року 

 

 

                                                                               Відділ науково-дослідної роботи учнівської молоді 

1. 

Розроблення методичних рекомендацій 

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України 

 Каганцова Т.М. травень-червень 

2. 

Збірка літературних творів переможців 

обласного літературного конкурсу «Проба 

пера» 

елекронний каталог 
Каганцова Т.М. 

Кабанова О.О. 

червень 

 

3. 
Збірки тез науково-дослідницьких робіт 

переможців ІІ (обласного) етапу 
елекронний каталог Каганцова Т.М. червень 
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Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України «Талановиті діти – надія України» 

                                                                                        Художньо – естетичний відділ 

1 

 

 

З телерадіокомпанією ТРК    

«Глухів». 

 

 
Методист, 

керівники гуртків 
Протягом року 

 

2 

 

 

 

З місцевими  періодичними   

виданнями,  Всеукраїнським  

методичним журналом «Трудова  

підготовка у сучасній школі». 

 

 
Методист, 

керівники гуртків 
Протягом року 

 

3 

 

 

 

 

 

З мистецько-культурними  

закладами: комунальний  заклад  

міський Палац культури,  

комунальний заклад школа  

мистецтв ім. М. Березовського,  

ЗОТ «Сонячний», музеї міста 

 

 

Методист, 

керівники гуртків 

 

Протягом року 

 

4 

 

З загальноосвітніми  закладами   

та  вищими закладами  міста. 

 

 
Методист, 

керівники гуртків 
Протягом року 

 

5 

 

З  відділом у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

 

 
Методист, 

керівники гуртків 
Протягом року 

 

6 

З органами місцевого  

самоврядування 
 

Методист, 

керівники гуртків 
Протягом року 

                                                      Розділ ІV. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу 

                              ІV.2. Психологічний супровід навчально-виховного процесу дітей початкового рівня навчання 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Учасники   Термін     виконання  Відповідальний 

         1.Психологічна діагностика  
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1. Провести анкетування батьків з подальшим наданням 

рекомендацій: 

- «Ми і наші діти»; 

-  «Батьки і діти». 

Батьки вихованців Вересень 

Жовтень 

Круподер М.В 

2. Провести бесіди з керівниками гуртків з метою 

виявлення дітей з ознаками дезадаптації. 

Керівники гуртків Вересень  

Листопад 

Круподер М.В 

3. Провести опитування батьків щодо інтересів та 

уподобань дітей, їх індивідуально-типологічних 

особливостей, стилю сімейного виховання з метою 

визначення пріоритетів у консультативно-

просвітницькій роботі: 

-  анкета «Не прогав вундеркінда» 

- анкета «Сімейні традиції» 

Батьки вихованців 

 

Жовтень Листопад Круподер М.В 

                        2.Корекційно -розвивальна робота  

4.  Провести розвивальні заняття з метою згуртування 

дитячих колективів 

Творчі об’єднання з 

новоприбулими дітьми 

 

Жовтень  

Листопад 

 

Круподер М.В 

5. Провести «години психолога» з метою профілактики 

емоційних розладів та конфліктів у дитячих колективах,  

збереження психічного здоров’я дітей:  

- настрій  мого дня; 

- як правильно товаришувати; 

- я стаю більш впевненим; 

- королівство емоцій; 

- чого я боюся?; 

- я – громадянин своєї держави; 

- поговоримо про правила; 

- що таке гарно, а що – погано? 

 

 

 

Вихованці дошкільного 

віку   

 

 

 

  

 

 

 

 

Вересень 

Листопад 

Грудень  

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

 

Круподер М.В 

6.  Повести ігри, спрямовані на профілактику тривожності 

та формування впевненості в собі 

Вихованці 

поч. рівня 

 

Жовтень Круподер М.В 

 

 

7.  Провести корекційно-розвивальну роботу за програмою 

«Світ дитячих відносин» 

Вихованці молодшого 

шкільного віку 

Жовтень  

Квітень 

Круподер М.В 
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                      ІV.2. Психологічний супровід навчально-виховного процесу дітей основного рівня навчання 

                                       1.Психологічна діагностика  

1. Провести в вивчення інтересів, нахилів та здібностей 

дітей з метою допрофесійної орієнтації підлітків: 

- анкета А. Йовайші «Що мені подобається?» 

- карта інтересів; 

- визначення направленості особистості (методика 

Басса); 

- методика «Ваш творчий потенціал». 

Вихованці основного 

рівня 

   

Грудень 

 

Круподер М.В 

2. Провести експертне опитування педагогів з метою 

виявлення дітей «групи ризику». 

Керівники гуртків    Листопад 

 

Круподер М.В 

 

3.  Провести  діагностику емоційно-вольової та 

поведінкової сфери дітей «групи ризику» з метою 

надання адресної консультативної допомоги усім 

учасникам навчально-виховного процесу. 

Діти «групи ризику»      Протягом року Круподер М.В 

    2. Корекційно-розвивальна робота 

4. Провести 

тренінгові заняття: 

- «Від сором’язливості  до успіху»; 

- «В гармонії з собою»; 

 

- «Розвиваємо свої таланти». 

 

Підлітки 

 

 

Діти «групи ризику» 

Обдаровані діти 

 

 

Жовтень-Лютий 

 

 

Протягом року 

 

Січень-Березень 

 

Круподер М.В 

 

Круподер М.В 

 

5.  Провести тематичні «години психолога»:  

- «Як спілкуватися конструктивно», 

 - «Хлопці та дівчата, як порозумітися», 

- «Здоров’я: як його підтримувати в молодому віці», - 

«Життя дається один раз – цінуй його », 

- «Статеве здоров’я та його вплив на майбутнє 

материнство», 

- «Сім’я та її функції», 

- «Правила та їх значення для розвитку особистості та 

суспільства в цілому», 

- «Як правильно обрати майбутню професію», 

 

Вихованці основного 

рівня    

 

 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

 

 

Круподер М.В 
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- «Що таке професійне самовизначення?» 

6. Провести тренінгові заняття з  питань формування 

навичок здорового способу життя, конструктивного 

спілкування, цілепокладання, відповідальної поведінки 

(за запитом керівників гуртків). 

Вихованці основного 

рівня    

 

Протягом року Круподер М.В 

                                        ІV. Психологічний супровід навчально-виховного процесу дітей вищого рівня навчання 

1.Психологічна діагностика 

1. Дослідити професійні інтереси та нахили старших 

підлітків з метою  надання консультативної допомоги з 

питань свідомого вибору майбутньої професії. 

Вихованці старшого 

шкільного віку 

 

 

Лютий  

 

Березень 

 

Круподер М.В 

 

                                       2. Корекційно-розвивальна робота  

2. Провести  тренінгові заняття за програмою 

«Професійний орієнтир життєвого успіху» 

Вихованці старшого 

шкільного віку 

 

Квітень 

Березень 

Круподер М.В 

 

4.  Провести  тематичні виховні години : 

- знаємо та реалізуємо свої права; 

- обдарована молодь – майбутнє держави; 

- прояви турботу та обачливість; 

- твоє життя  - твій вибір; 

- я хочу бути успішним. 

 

 

Вихованці старшого 

шкільного віку 

Грудень 

 

Січень 

 

Лютий 

 

Квітень 

Травень 

 

 

Круподер М.В 

 

 

 

 ІV. 4. Організація роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу 

№ 

з/п 
Назва заходу Терміни виконання Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1.  Проведення інструктажів з охорони праці та техніки 

безпеки. 

протягом року 
Мандріка В.А 

 

2.  Проведення тижня здоров’я     лютий керівники гуртків  
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3.  Проведення тематичних, комплексних, інтегрованих занять          грудень 

 

   

         лютий 

 

керівники гуртків 

 

4. Організація та проведення літнього 

відпочинкувпрофільному таборі «Веселка»  

        червень Михайленко М.Я 

методисти, 

керівники гуртків 

 

5. Надання психолого-педагогічного супроводу сім’ям з 

дітьми соціально вразливих категорій 

протягом року керівники гуртків, 

Круподер М.В 

 

                                                                      Розділ V. Управління освітнім процесом 

                                                                         V. 1. План засідань педагогічної ради 

№ 

з/п 

Тема Формат проведення Терміни 

проведення 

Відповідальні 

1. Організація науково-методичної роботи в закладі – 

стан, проблеми, перспективи 

Діяльність педагогічного колективу щодо реалізації 

завдань обласного соціально-світнього проекту «Дійти 

до кожного, зацікавити всіх» 

педрада-захист методичних 

проектів  

березень Грудина М.М., 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я.  

Методисти 

відділів 

 

2. Орієнтири особистісного та професійного 

самовизначення вихованців: упровадження моделі 

допрофесійної підготовки учнів 

Соціалізація як концептуальний  пріоритет змісту 

освіти 

педрада-захист  

портфоліо досвіду 

травень Грудина М.М., 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я.  

Методисти 

 відділів 

 

3. Від соціального партнерства виховних систем творчих 

об’єднань – до виховного мікросередовища ПНЗ 

Концептуальні основи діяльності закладу щодо 

реалізації завдань міської  комплексної програми 

«Освіта Глухова на 2014 – 2017 роки» 

педрада-творчий звіт   листопад Грудина М.М., 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я.  

Методисти 

 відділів 
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  4. Шляхи розвитку закладу: концептуально-проектні 

засади 

Інноваційний характер навчально-виховного процесу в 

позашкільному навчальному закладі 

педрада-презентація вересень Грудина М.М., 

Мандріка В.А. 

 Михайленко М.Я.  

 Методисти 

  відділів 

 

V. 2. План засідань адміністративно-методичної ради 

№ 

з/п 

Тематика засідань Мета Терміни Відповідальні  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про стан виконання навчальних програм гуртків і 

творчих об’єднань закладу в І семестрі 2015 – 2016 р. 

Визначення рівня ефективності 

навчально-освітнього  процесу 

 

січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Адміністрація 

    Методисти 

    відділів 

 

Про підсумки роботи закладу під час зимових канікул 

 

Створення умов для організації 

змістовного відпочинку  та 

дозвілля вихованців 

Культорганізатор 

 

Про стан ведення документації керівниками гуртків 

еколого-натуралістичного, науково – технічного, 

художньо – естетичного, дослідницько – 

експериментального відділів. 

 

 

 

Методисти 

 відділів 

 

2 

 

Про збереження контингенту вихованців 

 

Залучення до занять у гуртках 

дітей та учнівської молоді 

різних соціальних категорій, 

забезпечення їх права на якісну 

позашкільну освіту 

лютий 

 

Адміністрація 

Методисти 

  відділів 

Про організацію роботи з творчо обдарованими дітьми 

в гуртках  науково-технічного, дослідницько – 

експериментального, еколого-натуралістичного, 

художньо – естетичного відділів. 

 Методисти 

 відділів 

 

3 

 

Про роботу педагогічних колективів еколого-

натуралістичного, науково – технічного, художньо – 

естетичного, дослідницько – експериментального 

відділів з проблеми формування у вихованців навичок 

здорового способу життя 

Формування у вихованців 

культури здоров’я 

 

березень 

 

Методисти 

 відділів 
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Про роботу щодо виконання прийнятих рішень 

наказів, розпоряджень  

Забезпечення виконавчої 

дисципліни 

 

 Адміністрація 

   Методисти 

   відділів 

Про хід атестації педагогів закладу у 2016 – 2017 

навчальному році 

Підвищення фахової 

компетентності педагогів 

закладу 

  Адміністрація 

  Методисти 

   відділів 

4 

 

Про стан роботи з молодими педагогами 

 

Підвищення фахової 

майстерності молодих 

спеціалістів 

квітень 

 

  Адміністрація  

  Методисти 

   відділів 

Про виконання посадових обов’язків педагогічними 

працівниками відділів. 

     Адміністрація 

     Методисти 

      відділів 

Про стан роботи з охорони праці       Мандріка В.А. 

     Методисти 

      відділів 

Про результати роботи з упорядкування території 

закладу 

 

 Методисти 

  відділів 

Бадулін В.О. 

5 

 

Про виконання заходів, затверджених розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 28.05.2012 

№ 207-ОД «Про запровадження в області соціально-

освітнього проекту «Дійти до кожного, зацікавити 

всіх» 

Створення умов для творчої та 

професійної самореалізації 

вихованців 

 

травень 

 

Методисти 

 відділів 

Про роботу методиста МЦПО щодо координації 

діяльності відділів МЦПО 

Забезпечення організаційно-

координаційної функції 

закладу 

Михайленко М.Я. 

Про підсумкові та залікові заходи для вихованців 

МЦПО 

Створення умов для творчої та 

професійної самореалізації 

вихованців 

Методисти 

відділів 

6 

 

Про перелік навчальних програм, за якими будуть 

працювати гуртки у 2017– 2018 н.р. 

Удосконалення програмної 

бази 

 

травень 

 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

Про забезпечення роботи закладу на час літніх канікул 

 

Забезпечення права дітей та 

учнівської молоді на 

оздоровлення та відпочинок в 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 
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умовах позашкільного 

навчального закладу 

Методисти відділів 

Про запобігання дитячому травматизму та нещасним 

випадкам у канікулярний час 

 Адміністрація 

Методисти відділів 

7 

 

Про стан готовності закладу до роботи у 2017 – 

2018н.р. 

 

Створення безпечних умов 

перебування вихованців у 

закладі 

Раціональний розподіл 

кадрового потенціалу закладу 

серпень 

 

Адміністрація 

Методисти відділів 

Про розподіл функціональних обов’язків Раціональний розподіл 

кадрового потенціалу закладу 

Адміністрація 

Методисти відділів 

Про підготовку до засідання педагогічної ради Визначення завдань діяльності 

закладу у 2017 – 2018 н.р. 

Адміністрація 

Методисти відділів 

Про набір дітей у гуртки і творчі об’єднання закладу 

 

Виконання завдань соціально-

освітнього проекту «Дійти до 

кожного, зацікавити всіх» 

Методисти відділів 

8 

 

Про організацію роботи закладу на наступний 

навчальний рік 

Дотримання правил 

внутрішнього розпорядку 

вересень 

 

Адміністрація 

Методисти відділів 

Про участь педагогів закладу в методико-педагогічних 

заходах 

Підвищення фахової 

компетентності педагогів 

закладу 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

Про стан видавничої діяльності 

 

Формування позитивного 

іміджу закладу 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

Про підготовку до державної атестації закладу  Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

9 

 

Про роботу сайту МЦПО Презентація діяльності закладу, 

оперативність виконання 

навчально-виховних завдань, 

обмін досвідом роботи 

 жовтень 

 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 
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Про атестацію педагогічних кадрів 

 

Удосконалення самоосвітньої 

діяльності педагогів 

Адміністрація 

Методисти відділів 

 

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм Створення умов для організації 

навчально-виховної роботи в 

закладі 

 Адміністрація 

Методисти відділів 

Бадулін В.О. 

 

 

10 

 

Аналіз таблиць результативності участі вихованців і 

педагогів МЦПО в заходах обласного, всеукраїнського 

та міжнародного рівнів 

Моніторинг діяльності за 

напрямами  

 

 

листопад Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

11 

 

Про хід виконання плану роботи закладу у 2017 році Підбиття підсумків роботи 

педагогічного колективу у 2017 

році 

грудень 

 

Адміністрація 

Аналітичне обґрунтування розвитку мережі гуртків і 

творчих об’єднань закладу. Підготовка статистичної 

звітності за підсумками роботи у 2017 році 

Визначення пріоритетних 

напрямів діяльності закладу у 

2017 році 

 

 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

Про заходи з організації змістовного дозвілля 

вихованців закладу на час зимових канікул 

Створення умов для 

змістовного відпочинку 

вихованців 

 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

Про готовність закладу до державної атестації   

                                                                 V. 3. План здійснення контролю за навчально-виховним процесом 

№ Заходи Терміни підготовки Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1. 
За дотриманням розкладу занять гуртків і творчих 

об’єднань 
протягом року 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

2. За дотриманням режиму роботи закладу протягом року Грудина М.М.  
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Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

3. 
За відвіданням занять гуртків та інших творчих 

об’єднань 
протягом року 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

4. 
За веденням документації навчальних відділів 

закладу 
2 рази на семестр 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

 

5. 
За веденням документації та методичних 

матеріалів керівниками гурткової роботи 
протягом року 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

6. 

Перевірка відповідності календарних планів 

роботи керівника гуртка навчальним планам і 

програмам та обліку роботи гуртка  

2 рази на рік 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

7. 
За виконанням планів роботи на місяць, рік, на час 

шкільних канікул 
протягом року 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

8. За виконанням рішень педагогічних рад МЦПО протягом року 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Бадулін В.О. 

Методисти відділів 

 

9. 

За підготовкою підсумкових наказів з проведення 

масових очно-заочних культурно-масових та 

методичних заходів 

протягом року 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

10. За станом навчальних кімнат, кабінетів щомісячно 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Бадулін В.О. 

Методисти відділів 
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11. 
За готовністю навчальних приміщень до нового 

навчального року 
серпень 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Бадулін В.О. 

Методисти відділів 

 

12. 
За готовністю до роботи профільного оздоровчого 

табору 
травень - червень 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Бадулін В.О. 

Методисти відділів 

 

13. За роботою гуртків, які працюють на базі ЗОШ протягом року 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

14. 
За роботою з дітьми, які потребують додаткової 

уваги педагогів 
протягом року 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

Практичний 

психолог 

 

15. За наповнюваністю гуртків  протягом року 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

 

16. За станом роботи з педагогами-початківцями протягом року Мандріка В.А.  

18 За ходом атестації працівників МЦПО вересень-квітень 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

19. За станом профільної методичної роботи МЦПО протягом року 
Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

 

20. За станом видавничої роботи МЦПО протягом року 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 

 

21. За організацією діяльності психологічної служби вересень, січень 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Михайленко М.Я. 

Методисти відділів 
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22. 
За проходженням медичного огляду педагогічними 

працівниками  
протягом року 

Михайленко М.Я. 

Бадулін В.О. 

 

23. За організацією роботи з охорони праці протягом року 

Грудина М.М. 

Мандріка В.А. 

Бадулін В.О. 

Методисти відділів 

 

Розділ VІ. Система навчально-виховної роботи 

VІ.1. Система навчально-виховної роботи еколого – натуралістичного напряму 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. 1 Організація роботи гуртків згідно з розкладом 

роботи еколого-натуралістичного напряму МЦПО 

Протягом року Давиденко Н.М.  

2. 2 Організаціяроботи оздоровчого загону 

«Паросток» табору «Веселка» 

До лютого 2017 року Керівникигуртковоїроботи  

3. 3 Проведеннявідкритих занять та заходів (за 

окремимграфіком) 

Протягом року Керівникигуртковоїроботи  

4. 4 Організаціяроботивихованців на навчально – 

виховнійекологічнійстежцівідділу 

Протягом року Давиденко Н.м., 

Керівникигуртків 

 

5. 5 Проведенняпідсумкових занять у межах тижнів 

контролю за формуваннямпрограмнихзнань, 

умінь, навичок (за окремимграфіком) 

Відповідно до програм 

гуртків 

Керівникигуртковоїроботи  

6. 6 Проведенняучнівськоїнауково – 

практичноїконференції з дослідництва 

Травень Давиденко Н.м., 

Керівникигуртків 

 

7. 7 Організаціяроботи гуртків на НДЗД Протягом року Керівникигуртковоїроботи  

8. 8 Проведеннязаходів, спрямованих на формування 

основ духовно-моральногорозвиткуособистості, 

усвідомленняцінностіжиття та 

збереженняздоров’я: 

- Виховнийзахід “Всесвітній день здоров’я”; 

- Круглийстіл “Ми – за здоровий 

спосібжиття”; 

 

- Виховна година до дня без автомобілів 

 

 

Квітень 

Листопад – Грудень 

Вересень 

 

 

Давиденко Н.М. 

Щепетова В.Ю. 

 

Щепетова В.Ю. 
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9. 9 Проведеннязаходів, спрямованих на 

формуванняціннісногоставленняособистості до 

суспільства і держави: 

- Година спілкування «Державні і народні 

символиУкраїни»; 

 

 

Жовтень 

 

 

Давиденко Н.М. 

 

10. 10 Проведеннязаходів, спрямованих на 

формуванняестетичноїкультуриособистості, 

ціннісногоставлення до культури та мистецтва: 

- пізнавально-розважальнапрограма “Рослини у 

творахмистецтва”; 

- мистецькагалерея (виставкатворчихробіт гуртка 

«Юні квітникарі») «Цілийрікцвіте краса»; 

- Майстер-клас «До народних джерел. Народна 

іграшка»; 

- Свято «Покрова Пресвятої Богородиці» 

 

 

Лютий 

Квітень 

 

Жовтень 

Жовтень 

 

 

Давиденко Н.М. 

Давиденко Н.М 

 

Далудіна М.В. 

Решетнікова С.В. 

 

11. 11 Проведеннязаходів, спрямованих на 

формуванняціннісногоставлення до суспільно-

корисноїпраці, готовності до творчоїпраці: 

- виховнийзахід “Професіямоїхбатьків”; 

- диспут “Чиважко бути успішним?”. 

Трудовіоперації: 

 

- “Каштан” 

 

Січень 

 

Лютий 

 

Вересень-жовтень 

 

Давиденко Н.М. 

 

Давиденко Н.М. 

 

Керівники 

гуртків 

 

12. 12 Проведеннязаходів, спрямованих на 

формуванняціннісногоставлення до родини, 

соціально-комунікативнихкомпетенцій: 

- диспут “Хтовсім’їголовний?”; 

- Година спілкування «Зимові традиції: історія та 

сучасність»; 

- Виставка дитячих малюнків «Я люблю свою 

матусю»; 

- пізнавальнапрограма “Молодіжнісубкультури”; 

- Ігрова програма «У колі друзів» 

 

 

 

Січень 

Січень 

 

Березень 

 

Вересень 

Листопад 

 

 

 

 

Давиденко Н.М. 

Моргун Ю.М. 

 

Решетнікова С.В. 

 

Давиденко Н.М. 

Решетнікова С.В. 
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13. 13 Проведення заходів, спрямованих на формування 

ціннісного ставлення до природи: 

-  

- акція “Годівничка”; 

- Великий облік птахів 

-  

- акція “Пташинийбудинок”; 

- акція “Первоцвіт”; 

- екологічний вечір «Бачити кожну стеблину»; 

- Розповідь з елементами бесіди до всесвітнього дня 

лісів. Операція «Зелена хвиля»; 

- акція “Березовийсік”; 

- акція “Чиста планета”; 

- вікторина «Кожен з нас без сумніву знавець»; 

- Розповідь з елементами бесіди до Дня Сонця; 

- Екскурсія «Фенологічні спостереження за осіннім 

лісом»; Розповідь з елементами бесіди 

«Міжнародний день охорони озонового шару 

Землі»; 

- акція “Опале листя”; 

- акція “Замістьялинки – букет”; 

- акція “Обережно, отруйнігриби”; 

- Виховний захід «Мандрівки у пори року»; 

- Розповідь з елементами бесіди «Обережно, 

отруйні гриби»; 

- Розповідь з елементами бесіди до Міжнародного 

дня боротьби з пестицидами; 

 

 

 

Січень 

Січень 
 

Березень 

Лютий 

Лютий 

Березень 

 

Березень 

Квітень 

Квітень 

Травень 

Вересень 

Вересень – жовтень 

16 вересня 

 

Жовтень 

Грудень 

Листопад 

 

 

Листопад 

Листопад 

 

 

 

 

Щепетова В.Ю. 

Щепетова В.Ю.,Керівники 

гуртків 

 

Керівники гуртків 

Щепетова В.Ю. 

Щепетова В.Ю. 

 

Моргун Ю.М.  

Давиденко Н.М. 

Іллюченко Т.В. 

Щепетова В.Ю. 

Щепетова В.Ю. 

Далудіна М.В. 

Керівники гуртків 

Решетнікова С.В. 

Щепетова В.Ю. 

Далудіна М.В. 

Щепетова В.Ю. 

 

 

Щепетова В.Ю. 

Щепетова В.Ю. 

 

 

14. 14 Проведення заходів на базі краєзнавчої кімнати 

МЦПО: 

- Організаціяпошуковоїроботивихованцівщодовивч

енняісторіїхліборобствана Глухівщині: 

 

 

- Поповненняекспонатамиекспозиційногорозділу 

“Хліб – усьому голова” 

 

 

Січень – квітень 

 

 

 

Червень – липень 

 

 

 

Далудіна М.В. 

 

 

 

Далудіна М.В. 

Далудіна М.В. 
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- Творчізустрічі з працівникамихлібозаводу, 

вченими-селекціонерами, агрономами; 

- урок пам’яті жертв голодомору в Україні в 1932-

1933 рр.;організаціятематичнихекскурсій 

Протягом року 

 

Жовтень 

Протягом року 

 

Керівники гуртків 

 

Керівники гуртків 

15. 15 Проведення традиційних виховних заходів: 

- свято “Різдвянийпередзвін”. Театралізована 

вистава «Різдвяна казка»; 

- конкурсно-розважальнапрограма “Новорічний 

калейдоскоп”; 

- виховна година «Українська вишиванка»; 

- Конкурсно-розважальна програма до Дня 

православної молоді; 

- Екологічний КВК «На варті первоцвітів»; 

- свято “День зустрічіптахів”; 

- Вікторина «Зустріч весни» 

- онкурсно-розважальнапрограма “Поле чудес. 

Весняніквіти”; 

- свято гумору “Юннатівськагуморина”; 

- День екологічних знань 

- Тиждень екології. День Довкілля; 

- свято “День Землі”; 

- заняття-реквієм “Мійбіль – Чорнобиль”; 

- Театралізована вистава до Великодня; 

- “Свято Перемоги”; 

- Конкурсно-розважальна програма екологічного 

спрямування «мода і природа» 

- Екскурсія «Біоценоз водойм»; 

- Всесвітній День проти паління 

- День відкритих дверей;  

- свято “День зимуючихптахів”; 

- свято “День Святого Миколая”; 

- Перегляд фільму «Природа нашої планети»; 

- Акція «Захисти ялинку»; 

- Пішохідніекскурсіїмістом 

- Конкурс малюнків «Осінні барви» 

 

Січень 

 

Січень 

 

Лютий 

Лютий 

 

Лютий 

Березень 

Березень 

Березень 

Квітень 

Квітень 

Квітень 

Квітень 

Квітень 

Квітень 

Травень 

Травень 

 

Травень 

31 травня 

Жовтень 

Грудень 

Грудень 

Грудень 

 

Грудень 

Протягом року 

листопад 

 

Решетнікова С.В. 

 

Давиденко Н.М. 

 

Далудіна М.В. 

Решетнікова С.В. 

 

Решетнікова С.В. 

Щепетова В.Ю. 

Далудіна М.В. 

Давиденко Н.М. 

Моргун Ю.М. 

Далудіна М.В. 

Керівники гуртків 

Давиденко Н.М. 

Далудіна М.В. 

Решетнікова С.В. 

Давиденко Н.М. 

Решетнікова С.В. 

 

Кирпичко Л.В. 

Далудіна М.В. 

Керівники гуртків 

Телегун І.М. 

Решетнікова С.В. 

Далудіна М.В. 

Керівники гуртків 

 

Керівники гуртків 

Далудіна М.В. 
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. 

 

 

Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності педагогів позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник гуртка 2016»  

До 1 січня 

 

Кирпичко Л.В. 

 

 

 

. 

 

Забезпечення участі педагогів закладу в 

методико-педагогічних конкурсних заходах за 

напрямом позашкільної освіти 

Протягом року Давиденко Н.М.  

VІ. 2.  Система навчально-виховної роботи науково – технічного відділу 

1 

Участь у виставці, присвяченій Дню знань та Дню 

визволення Глухова від німецько – фашистських 

загарбників  

1.09.2012 

Керівники гуртків  

2 
День відкритих дверей в науково-технічному 

відділі МЦПО 
13.09.2016 

Оргкомітет відділу  

3 
Виховний захід «Комп’ютер – це корисно чи 

шкідливо». 

Вересень 

(24.09.16р.) 

Сагайдак О.М  

4 
Виховний захід «Козацькому роду нема 

переводу» 
жовтень 

Кардашов Г.П.  

5 

Конкурс серед гуртківців на швидше й краще 

виготовлення автомобіля з металевого 

конструктора. 

Осінні канікули 

Кардашов Г.П.  

6 Бліц турнір з фото «Барви осені» Осінні канікули Архипенко А.Ф  

7 
Міжгурткові змагання на краще виготовлення 

найпростішої моделі літака 
Осінні канікули 

 

Сидоренко С.В. 

 

8 Майстер клас з орієнтування на місцевості Осінні канікули Ковальчук В.О.  

9 
Міський етап обласного конкурсу учнівської 

молоді з інформаційних технологій. Осінні канікули 
Сагайдак О.М. 

Кузовой В.А. 

 

 

10 
Змагання між гуртківців на дальність польоту 

моделі літака 
Осінні канікули 

Толстий Ю.Є.  

11 Виховний захід « Небезпечна знахідка» Листопад Ковальчук В.О.  

12 Виховний захід «Перший літак в небі». Грудень Толстий Ю.Є.  

13 
Конкурс комп’ютерних малюнків «Новорічні 

свята»  
Зимові канікули 

Сагайдак О.М  

14 
Міський фотоконкурс „Радієм ми приходу 

матінки зими» 
Зимові канікули 

 

Архипенко А.Ф 
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15 
Конкурсно-розважальна вікторина з 

радіоелектроніки  
Зимові канікули 

Ковальчук В.О.  

16 
Міський етап обласних змагань з ПТМ серед 

учнів початкових класів. 
Зимові канікули 

Сидоренко С.В.  

17 Показові виступи кордових моделей автомобілів Зимові канікули. Кардашов Г.П.  

18 
Показові виступи вихованців авіамодельного 

гуртка з кімнатними моделями. 
Зимові канікули 

Толстий Ю.Є.  

19 
Участь відділу у новорічних заходах закладу. 

Січень 
Керівники 

гуртків 

 

 

20 Дні активності юних радіоаматорів України Зимові канікули Кузовой В.А.  

21 
Виховний захід «Зупинимо СНІД поки він не 

зупинив нас» 
Січень 

Сидоренко С.В.  

22 Виховний захід «Хочу бути здоровим» Лютий Примаков Ю.Є.  

23 Фотоквест «Весна іде красу несе» Весняні канікули Архипенко А.Ф.  

24 
Показові виступи гуртківців з повітряними 

зміями 
Весняні канікули 

Сидоренко С.В  

25 Юмористична вікторина до дня сміху. Весняні канікули Кузовой В.А.  

26 
Майстер-клас по виготовленню паперової 

іграшки 
Весняні канікули. 

Кардашов Г.П.  

27 Показові виступи радіокерованих авіамоделей Весняні канікули. Толстий Ю.Є.  

28 
Міжгурткові змагання з радіоелектронного 

конструювання. 
Весняні канікули 

Ковальчук В.О.  

29 
Конкурс між молодшими вихованцями гуртка 

«Інформатика» на краще створення презентації. 
Весняні канікули 

Сагайдак О.М.  

30 

 Міська виставка – конкурс робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання 

Весняні канікули 

Керівники гуртків  

31 

Міська виставка – конкурс технічної творчості 

учнівської молоді „Наш пошук і творчість, тобі – 

Україно!” 

Весняні канікули 

Керівники гуртків  

32 Виховний захід «Скажемо НІ наркотикам» Березень Архипенко А.Ф  

33 
Виховний захід «Чорнобельська трагедія – 

одвічний слід на Україні» 
Квітень 

Журенко А.В.  
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34 
Виховний захід «Свідки розповідають» Травень 

 

Кузовой В.А.  

35. 
Проведення "Дня відкритих дверей". 

13.09.16р 
Методист, 

Кер. гуртків 

 

 

36. 
Проведення відкритих занять та відкритих 

виховних заходів. За окремим графіком 
 

Методист 

 

 

37. Батьківські збори у гуртках відділу. 

Згідно плану роботи 

гуртків  

( 2 р. на рік) 

 

Зауч, 

кер.гуртків 

 

 

 

38. 
Робота над покращенням матеріально-технічної 

бази  відділу. 
Протягом року 

Заступ. директора з АГЧ  

39. 

Співпраця з навчальними закладами та 

організаціями міста з метою  взаємодопомоги та 

обміну досвідом роботи. 

Протягом року 

Керівники гуртків, 

методист 

 

                                   VІ.3. VІ. Система навчально-виховної роботи відділу науково-дослідницької роботи  

 1. Участь в навчальних сесій для слухачів МАН 

України І, ІІ, ІІІ років навчання при Обласному 

ЦПО 

березень, вересень, 

жовтень, листопад, 

грудень 

 

Дячкова В.Г. 

Каганцова Т.М. 

Керівники гуртків 

 

2. Потреба індивідуальних консультацій і занять для 

слухачів Сумського відділення МАН. 
протягом року 

 

Дячкова В.Г. 

Каганцова Т.М. 

Керівники гуртків 

 

3. Проведення І (міського, районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт слухачів МАН. 

до 10 грудня 

Каганцова Т.М. 

 

 

4. Участь в заочному ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт слухачів МАН. 

з 20 січня по 5 лютого 

Каганцова Т.М. 

 

 

5. Участь в очному ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт слухачів МАН. 

лютий 

Дячкова В.Г. 

Каганцова Т.М. 

Керівники гуртків 
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6. Участь в  обласного літературному конкурсі 

«Проба пера» 
травень 

Кабанова О.О., 

Кухарчук І.О. 

 

7. Участь в національному  конкурсі «Intel-(Техно)  

EkoУкраїна» 

Січень, лютий Кухарчук Р.П.  

8.  Участь у Всеукраїнсьійосвітньо-

науковійконференціїшколярів “Зоряний шлях” 

Лютий, квітень Білевич І.В.  

9. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Єднаймося ж, 

братимої!» 

 

Грудень 

 

 

Кабанова О.О., 

Кухарчук І.О. 

Давиденко Н.О. 

 

 

Давиденко Н.О. 

 

10. Участь у Всеукраїнськійолімпіаді«GreamЕСО» Обласний етап – 

лютий 

Всеукраїнський етап – 

березень 

Гулакова І.М., 

Ащеулова І.П. 

 

11. Участь у Всеукраїнськійнауково-

практичнійконференціїучнів-членів МАН 

«Українаочимамолодих» 

квітень Давиденко Н.О  

12. Участь у Всеукраїнськомулітературному конкурсі 

«Розкриллядуші» 

квітень-травень Кабанова О.О., 

Кухарчук І.О. 

 

VІ.4. Система навчально-виховної роботи художньо – естетичного відділу 

1 

Організація  роботи гуртків з охопленням  до 40% учнів міста До 

15.09.2016 

р. 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

2 
Укомплектування гуртків вихованцями До 15.09. 

2016 р. 

Керівники гуртків  

3 
Складання та затвердження  розкладу гуртків До 15.09. 

2016р. 

Методист відділу   

4 

В кабінетах оформити стенди, пам’ятки з техніки безпеки До 

01.09.2016 

р. 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

5 
Батьківські збори Протягом  

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

6 Знайомство з умовами життя гуртківців вдома постійно Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  
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7 
 Започаткувати проведення Дня народження колективу в 

кожному гуртку 

вересень Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

8 
Залучити в гуртки дітей схильних до правопорушень  Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань 

 

9 

Проводити інструктажі з техніки безпеки, зробити відповідні 

записи в журналах 

Постійно Керівники гуртків  

Проводити інструктажі з вихованцями: 

 про дотримання правил поведінки; 

 про дотримання санітарно-гігієнічних норм; 

 про поведінку на вулиці, в транспорті; 

 про правила поведінки в походах, екскурсіях, поїздках; 

 про правила дотримання протипожежної безпеки; 

 про правила дорожнього руху пішоходів; 

 робота з  вихованцями  по попередженню дитячого 

травматизму  

 під час екскурсій проводити бесіди по попередженню 

травматизму  

Протягом 

року 

 

 

 

 Постійно 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

 

 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань 

 

 

Зустрічі вихованців з працівниками правоохоронних органів Протягом 

року 

Керівники гуртків  

Підтримувати тісний контакт з однопрофільними 

колективами 

Постійно Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

Цикли бесід, диспутів з  вихованцями за всіма напрямками: 

 «Мамо моя люба, мамо моя мила» 

«Обереги рідного дому» 

Національно-патріотичне виховання: 

«Ми – нація єдина» 

 «Нащадки козацького роду» 

«Моє рідне місто» 

«Моя держава – моя Україна». 

«Пам’яті Небесної Сотні» 

«Будемо гідні слави героїв». 

Духовно-моральне виховання: 

«Різдво Христове – на поріг...» 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

до циклу 

календарних 

світ 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  
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 «Великодні дзвони» 

 «Святий Миколай» 

« Свята Трійця» 

 «Я і мої друзі». 

«Поспішаймо робити добро» 

«Буду я природі другом». 

«Людина серед людей» 

Діти! Допоможіть дітям!». 

«Секрети здоров’я» 

 «Я обираю здоровий спосіб життя» 

 Літературний вечір «Поезії слово живе...» 

 «Що? Де? Коли?» 

«Брейн-ринг» 

«Осінній бал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

 

Проводити виставки  кращих робіт вихованців в краєзнавчому 

музеї  

Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

Свята, ранки, екскурсії з  вихованцями Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

З метою пропаганди і організації набору в гуртки підготувати 

рекламний матеріал про гуртки МЦПО 

Протягом 

року 

Методист відділу  

Проводити підсумки роботи гуртків, творчих об’єднань : 

виставки, концерти,  конкурси. 

Щосеместров

о 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

Свято іменинника в гуртках 

 

Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань 

 

 

 Театралізовані дійства, свята, новорічні ранки для  

вихованців та учнів шкіл міста  

Протягом 

року  

Культорганізатор   
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Організація  дозвілля гуртківців на канікулах За окремим 

планом 

Культорганізатор   

Проводити  родинні свята відпочинку, вогники для дітей та їх 

батьків  

Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань 

 

Брати участь в загальних батьківських зборах шкіл міста з 

питань: 

 взаємодія батьків і педагогічного колективу центру  в 

залученні учнів до занять в гуртках, розвитку творчої 

активності; 

 організація дозвілля з урахуванням вікових інтересів дітей; 

 роль гурткових занять в професійній орієнтації та виборі 

професії; 

Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

Постійно підтримувати тісний зв’язок з класними 

керівниками дітей, які навчаються в гуртках 

Протягом 

року 

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

10 

Участь у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, 

фестивалях художньо-естетичного напрямку  

Згідно з 

циклограмою  

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

11. - Виховна година «Моє рідне місто» 

Відзначення Дня партизанської слави: участь у міському 

фестивалі «Пісні опалені війною 

-участь в обласному  етапі Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», «Юні 

художники Сумщини», номінація «образо-творче мистецтво» 

очний конкурс; 

-тестування «Як визначити тип обдарованості»; 

-дослідження типу обдарованості вихованців 

-круглий стіл «Батьківська підтримка розвитку дитячих 

здібностей» 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

культорганізатор 

методист відділу 

керівники гуртків 

та творчих об’єднань 
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12.  Святковий концерт до Дня вчителя «Зі святом, любі наші 

вчителі!» 

Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 

ветерану;  

- бесіди на тему: «Хто про старих дбає, той гідною людиною 

зростає», «Мудрі і багаті літами» 

Заходи до Дня українського козацтва:  

- класні години: «Іменем війська запорізького»; 

Конкурсна програма «Вірю – не вірю» 

Тренінг  «Прояви себе» 

Конкурсно - розважальна програма для  

вихованців  «Міс Осінь - 2016» 

Участь в обласному конкурсі дитячого малюнка «Я люблю 

свій рідний край» 

 

 

 

жовтень 

 

 

культорганізатор 

методист відділу 

керівники гуртків 

та творчих об’єднань 

 

 

 

 

 

 

 Участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», «Віночок 

дружби», номінація «хореографічне мистецтво» 

 

 

листопад   
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13. Творчі тижні-звіти в гуртках 

Свято Миколая для дітей-сиріт міста Виготовленні 

новорічних сувенірів. 

Участь у заходах біля міської ялинки  

Новорічно-різдвяні свята для дітей пільгових категорій для 

дітей міста. 

Майстерня Діда Мороза 

Участь в обласному  етапі  Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Віночок 

дружби» 

Година спілкування «У пошуках себе, особистість та її 

самопізнання» 

 

 

 

грудень 

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 

 

 

 

 

 

 

14. Заходи та ігрово-розважальні програми «Ура! У нас – 

канікули». 

Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки 

життєдіяльності «Вести здоровий спосіб життя– це модно!»  

- заходи проти паління, наркоманії;  

- виховні години «Формування культури сімейних відносин, 

безпечного материнства, відповідального батьківства»;  

- відвідування тематичних виставок  

- конкурс стіннівок, буклетів, презентацій «Здоров’я маємо – 

не дбаємо, а погубивши – плачемо…»;  

- бесіди з профілактики застудних захворювань, випадків 

травматизму 

Ігри та розваги біля міської ялинки. 

Участь у міському  конкурсі  колядок та щедрівок. 

Тематичні заходи до Дня Соборності України. 

«Моя держава – моя Україна». 

Хвилини спілкування «Розкажи про себе». 

Пізнавально вікторина «Календарні свята і обряди 

українського народу»  

Участь у Всеукраїнській  виставці-конкурсі «Український 

сувенір»  

Тренінг «Міжособистісні стосунки» 

 

 

 

 

 

 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 
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15. Виставка та виставка -  продаж дитячих робіт до дня святого 

Валентина. 

Розважальна програма до Дня святого Валентина. 

Бесіди: «Колектив і особистість»,  «Наша мова солов’їна». 

Участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Живе слово» 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 

 

16. Відкриті заняття гуртків: 

Виставка дитячих робіт та малюнків «Подарунок для мами». 

Виставка-продаж дитячих робіт: «Своїми руками – 

подарунок для мами». 

Розважальна програма до 8 Березня «Веселий дівич-вечір 

Заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка. 

Тематична екскурсія  до бібліотеки міста. 

Розважальні програми на весняних канікулах 

Участь у міському фестивалі «Мистецький водограй» 
Підсумкова виставка досягнень вихованців за рік. 

 Участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Співуча 

веселка» 

Участь в обласному конкурсі творчо обдарованих дітей і 

підлітків «Чарівні барви Сумщини» 

Міська виставка «Чарівні барви Глухова». Тиждень фахових 

творчих майстерень. 

 

 

 

 

березень  

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 

 

 

 

 

 

17. Виставка до Великодніх свят «Великодні натюрморти». 

Виставка дитячого малюнка до річниці Чорнобильської 

трагедії «Чорний біль моєї України». 

Творчий тиждень-звіт гуртків 

Участь в обласному конкурсі дерев-родоводів сімей 

вихованців шкіл (студій, об’єднань) раннього творчого 

розвитку «Нехай завжди квітує дерево родинне» 

Конкурсно – розважальна програма «Музичний брейн – 

ринг» 

 

 

 

квітень  

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 
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Година спілкування « Як ставитися до критики та порад»  

18. Виставка робіт «Родинні обереги». 

Виставка дитячих робіт до Дня матері. 

Фестиваль обдарованої родини  «Разом весело крокувати» до 

Дня родини 

Година мужності «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». 

Благодійна акція «Ветерани живуть поруч» 

Фестиваль асфальтного живопису «Стій-війні! Обережно-

діти» 

Підготовка  святкової програми до Міжнародного Дня 

захисту дітей.  

Участь в обласній постійно діючий виставці творчих 

здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби 

свій край» 

Участь в обласному фестивалі юних майстрів «Веселка 

творчості» (вишивка) 

 

 

 

 

травень 

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

Святкова програма до Міжнародного Дня захисту дітей 

«Мрії збуваються». 

Екскурсії для вихованців таборів відпочинку 

Співпраця з дитячим оздоровчим табором по питанню 

оздоровлення дітей  

Тематичні виставки дитячих робіт до державних свят 

України. 

 

 

 

 

червень 

 

 

 

культорганізатор 

методист відділу  

керівники гуртків  

та творчих об’єднань 

 

 

 

Розділ VІІ. Система роботи з батьками вихованців 

VІІ.1. Система роботи з батьками вихованців еколого – натуралістичного напряму 
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№ 

з/п 
Назва заходу Терміни виконання Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  

Реалізація проекту «Творчість починається в 

родини»: 

Організація дослідницько-пошукової роботи по 

відновленню дерев-родоводів сімей вихованців. 

протягом року Керівники гуртків 

 

2.  
Проведення батьківських зборів. травень, вересень, 

грудень 

Давиденко Н.М.  

3.  
Засідання батьківського комітету. раз на місяць Давиденко Н.М., 

голова батьківського комітету 

 

4.  
Створити сторінку батьківського лекторію в 

газеті відділу «Планета юннатів» 
щоквартально Давиденко Н.М. 

 

5.  
Стежинами здоров’я (зустріч з лікарем 

педіатром). 
лютий Давиденко Н.М. 

 

6.  
Забезпеченняучастібатьків у Днівідкритихдверей 

закладу, благодійних ярмарках тощо 

упродовж року Керівникигуртків  

7.  Індивідуальніконсультації для батьків упродовж року Керівники гуртків  

8.  Проведення відкритих занять для батьків за планом Керівники гуртків  

VІІ.2.Система роботи з батьками вихованців науково – технічного відділу 

1. «День відкритих дверей» для батьків і дітей 
вересень 

 
Сагайдак О.М.  

2. Індивідуальніконсультації для батьків впродовж року керівники гурткової роботи  

3. 
Запрошення батьків на міську виставку з ПТМ 

І «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» 
квітень Сагайдак О.М.  

VІІ.3. Система роботи з батьками вихованців відділу науково-дослідницької роботи 

1 Проведення батьківських зборів: 

- «Як допомогти дитині у виборі майбутньої 

професії» 

-«Виховуємо високоморальну особистість» 

 

лютий  

 

жовтень 

 

 

 

Каганцова Т.М. 

 

Каганцова Т.М. 

 

 

2. Проведення індивідуальних та групових 

консультацій з питань написання та захисту 

науково-дослідницьких робіт 

постійно Каганцова Т.М. 

Педагоги відділу 
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VІІ.4.Система роботи з батьками художньо – естетичного відділу 

1 Загальні батьківські збори 

Батьківські збори «Роль гурткової роботи у 

розвитку творчих здібностей дитини» Розкрити 

тему проблеми над якою працює відділ 

«Формування життєвої компетентності та сучасні 

підходи до виховання творчої особистості в 

художньо-естетичному відділі МЦПО» 

Вересень 
Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  

 

2 Впровадження скриньки для батьків «Зауваження. 

Пропозиції. Побажання» 

На початку навчального 

року 
Культорганізатор 

 

3 
Відкриті заняття для батьків  

Керівники гурткової роботи 

творчих об’єднань 

 

4 
Звітні концерти для батьків  

керівники гурткової роботи творчих 

об’єднань 

 

5 Сімейні свята: 

 Конкурсна програма «Брейн-ринг – батьки і діти» 

Гра «Великолепная семерка» 

Виховна бесіда: «Співайте разом з батьками» 

Упродовж року 
Керівники гурткової роботи 

творчих об’єднань 

 

6 Залучення батьків до участі в шоу, театральних 

постановах, виставках, фестивалях 
Упродовж року  

 

7 Тренінгові заняття для батьків: 

«Формуємо культуру та моральність у дитини» 

«Важливість спілкування у формуванні особистості 

дитини» 

Упродовж року 
Керівники гурткової роботи 

творчих об’єднань 

 

8 круглий стіл «Батьківська підтримка розвитку 

дитячих здібностей» 
Упродовж року 

Керівники гурткової роботи 

творчих об’єднань 

 

9 Усний журнал «Щаслива сім’я. Яка вона?» 

а) знати свою дитину (морально-етичне виховання) 

б) виховуємо компетентну дитину 

      в) партнерська взаємодія з дитиною 

Упродовж року 

Практичний психолог  

 

Керівники гурткової роботи 

творчих об’єднань 

 

10 Збори-диспути “Вчимо жити за законами здоров’я: 

це обов’язок чи бажання” 
Упродовж року 

Керівники гурткової роботи 

творчих об’єднань 

 

11 
Збори-практикуми з елементами дискусії 

“Щасливий той, хто щасливий вдома”. 
Упродовж року 

Практичний психолог  

Керівники гуртків, творчих 

об’єднань  
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12 Індивідуальні консультації для батьків 

 
            Упродовж року 

Практичний психолог 

 

 

Розділ VІІІ. Cистема організаційно-координаційної діяльності 

VІІІ.1. Cистема організаційно-координаційної діяльності  еколого – натуралістичного напряму 

№  

з/п 
Назва заходу 

Термінивикон

ання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1.  Обласний конкурс малюнків «Я люблю свійрідний край» жовтень Кирпичко Л.В.  

2.  Обласний конкурс творчих робіт «Здорове життя – успіх буття» До 1. 11 Щепетова В.Ю.  

3.  Всеукраїнськавиставка-конкурс «Українськийсувенір» січень Керівники гуртків  

4.  
Обласний конкурс творчообдарованихдітей і підлітків 

«ЧарівнібарвиСумщини» 
березень Давиденко Н.М. 

 

5.  
Обласнапостійнодіючавиставкатворчихздобутківюнихмайстрівна

родних ремесел «Знай і люби свій край» 
квітень Керівники гуртків 

 

6.  

Обласна учнівська науково-практична конференція «Наш труд і 

турбота тобі, сумщино!» Березень  

Моргун Ю.М., 

Щепетова В.Ю., 

Телегун І.М. 

 

7.  
Проведеннянавчальнихсесій для учнівобласноїзаочноїшколи 

флористики та фітодизайну 

травень, жовтень, 

грудень 
Решетнікова С.Ю. 

 

8.  Всеукраїнськаакція “Годівничка” Березень  Щепетова В.Ю,  

9.  

Всеукраїнський конкурс дослідницько-

експериментальнихробітізприродознавства “Юнийдослідник” (9-

11 років); 

До 15.02 Іллюченко Т.В. 

 

10.  Всеукраїнськаакція “День юногонатураліста в Україні”; До 10.10 Давиденко Н.М.  

11.  Всеукраїнський конкурс “До чистихджерел” До 1.10 Іллюченко Т.В  

12.  Всеукраїнськийеколого-натуралістичнийпохід “Біощит” До 1.10 Телегун І.М.  

13.  Всеукраїнський конкурс “Птах року - 2014” До 15.10 Кирпичко Л.В.  

14.  Всеукраїнський конкурс навчально-досліднихземельнихділянок До 1.11 Давиденко Н.М.  

15.  Всеукраїнськатрудоваакція “Плекаємо сад” До 1.11 Щепетова В.Ю.  

16.  Всеукраїнськатрудоваакція “Дослідницький марафон” До 1.11 Телегун І.М.  

17.  Всеукраїнськатрудоваакція “Юннатівськийзеленбуд” До 1.11 Щепетова В.Ю.  

18.  Всеукраїнськатрудоваакція “Парад квітівбіляшколи” До 1.11 Моргун Ю.М.  
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19.  
Всеукраїнський конкурс – огляд внутрішнього озеленення 

приміщень навчальних  закладів “Галерея кімнатних рослин” 
До 1 листопада Моргун Ю.М. 

 

20.  Всеукраїнський конкурс “Зоологічна галерея” До 15.02 
Іллюченко Т.В., 

Кирпичко Л.В. 

 

21.  Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» Березень 
Щепетова В.Ю., 

Кирпичко Л.В. 

 

22.  Всеукраїнська акція до Дня Землі Квітень 
Давиденко Н.М., 

Решетнікова С.В. 

 

23.  Всеукраїнський конкурс “Новорічнакомпозиція” січень 

Решетнікова С.В., 

Кирпичко Л.В., 

Іллюченко Т.В., 

Давиденко Н.М. 

 

24.  
Обласний етап Всеукраїнської історико-географічної експедиції 

“Історія міст і сіл України” 

до 15.03. 
Далудіна М.В. 

 

25.  
Обласний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції 

“Моя Батьківщина – Україна”  

до 01.10. 
Далудіна М.В. 

 

26.  
Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді “У світі 

краєзнавчих відкриттів” 

грудень 

 
Далудіна М.В. 

 

27.  Обласна краєзнавча конференція «Герої сучасності – серед нас» До 1.03 Далудіна М.В.  

VІІІ.2. Cистема організаційно-координаційної діяльності відділу художньо-естетичного виховання 

1. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», «Юні художники Сумщини», номінація 

«образо-творче мистецтво» очний конкурс 

Вересень Дашко Н.К  

2. Обласний конкурс дитячого ма-люнка «Я люблю свій рідний 

край» 
Жовтень Дуніна О.О.  

3. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», «Віночок дружби», номінація 

«хореографічне мистецтво» 

Листопад Матющенко Н.К.  

4. Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір» (заочний 

конкурс) Січень 

Сотніченко Н.В. 

Філатова Н.Я 

Мирошнікова Т.В. 

 

5. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», «Живе слово» 

номінація «художнє виконавство» 

Лютий Сергійчук Н.В.  
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6. 

Обласна постійно діюча вис-тавка творчих здобутків юних 

майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Березень-травень 

Сотніченко Н.В. 

Філатова Н.Я 

Мирошнікова Т.В. 

 

7. 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», «Співуча веселка» номінація «художнє 

виконавство» 

Березень 
Сергійчук Н.В. 

Власенко О.Ю. 
 

8. 
Обласний конкурс творчо обдарованих дітей і підлітків «Чарівні 

барви Сумщини» 
Березень Мирошнікова Т.В.  

9. 

Обласний конкурс дерев-родоводів сімей вихованців шкіл (студій, 

об’єднань) раннього творчого розвитку «Нехай завжди квітує 

дерево родинне» 

квітень Дуніна О.О.  

10. 
Обласний фестиваль юних майстрів «Веселка 

творчості»(вишивка) 
квітень Філатова Н.Я.  

11. 
Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді  

«За нашу свободу» 

Квітень 

серпень 
Сергійчук Н.В.  

12. 
Міжнародний Конкурс "Арт Країна Kids". номінація «Арт Країна 

Вишивка»  

Київ  

жовтень- 

листопад 

Філатова Н.Я.  

13. Міжнародний дитячий фестиваль-конкур мистецтв «Соняшник»  Київ, лютий Керівники відділу  

VІІІ.3.Cистема організаційно-координаційної діяльності науково – технічного відділу 

1 
Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного  

спорту (радіокеровані моделі) 
Серпень-вересень 

 

Толстий Ю.Є. 

 

2 
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з  

судномодельного спорту (морській бій)  

серпень -  

жовтень  

 

Грудина М.М. 

 

3 
Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(повітряний бій) 

вересень- 

жовтень  

 

Толстий Ю.Є., 

Сидоренко С.В. 

 

4 
Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з  

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові моделі) 

вересень- 

жовтень 
Кардашоа Г.П.  

5 

Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з  

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові  

моделі у приміщенні, молодші школярі) 

листопад- 

грудень  
Кардашов Г.П.  

6 
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер» 
листопад 

Сагайдак О.М. 

Кузовой В.А. 
 

7 Відкриті змагання з радіозв’язку на коротких хвилях до Дня 12 жовтня   
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захисника України на призи Музею військ зв’язку Збройних сил 

України 

Кузовой В.А. 

8 
Відкриті змагання з радіозв’язку на КХ «На Покрову» на приз 

Рівненської обласної організації ТСО України 
21 жовтня 

 

Кузовой В.А. 

 

9 
Змагання «Осінній міні-тест ЮТ» з радіозв’язку на коротких 

хвилях 

 

16 листопада 

 

Кузовой В.А. 

 

 

10 
Відкриті заочні змагання Херсонської області з радіозв’язку на 

КХ 
7 грудня 

Кузовой В.А.  

11 
Обласний фотоконкурс «Моя Україно!» 

Матеріали 

до 20 вересня 

Архипенко А.Ф  

12 
Обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій Жовтень 

Сагайдак О.М., 

Кузовой В.А. 
 

13 
Обласнізмагання з радіотехнічногоконструювання листопад 

Сагайдак О.М. 

Кузовой В.А. 
 

14 Обласнізмагання з автомодельного спорту  березень Кардашов Г.П.  

15 Обласнізмаганняучнівмолодшогошкільноговіку з початкового 

технічногомоделювання 
березень Сидоренко С.В  

16 Обласний етап Всеукраїнськіхвиставок-конкурсів: 

- молодшогошкільноговіку з початкового 

технічногомоделювання; 

- технічноїтворчостіучнівськоїмолоді «Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!». 

Експонати подати до 

10 квітня 

Керівники гурткової 

роботи відділу 
 

17 Обласнізмаганняучнівськоїмолоді з радіозв’язку на коротких 

хвилях 
Квітень Кузовой В.А.  

18 Конференція «Виставка «Наш пошук і творчість – тобі, Україно! 

нове життя» 
квітень Методист  

VІІІ.4.Cистема організаційно-координаційної діяльності дослідницько – експериментального напряму 

1. Прийняти участь у Всеукраїнському 

тижніміжнароднихресурснихпроектів: 

- Національний конкурс «ІнтелЕкоУкраїна» Міжнародного 

конкурсу «IntelISEF 2016» 

- НаціональнийетапМіжнародного конкурсу  «I-SWEEP 2016»-  

 

               лютий 

 

Кухарчук Р.М. 
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5. Обланий конкурс учнів та студентів “Мирний космос”    

6. Всеукраїнського конкурсу науково-технічної творчості школярів 

“Intel-Техно Україна” 

січень, лютий Кухарчук Р.М.  

7. Всеукраїнськаолімпіада ««GreamЕСО»» Обласийетап – 

лютий 

Всеукраїнськийетап 

– березень 

Гулакова І.М., Ащеулова 

І.П. 

 

8. ВсеукраїнськаІнтернет-олімпіада МАН 

«Відкритаприродничадемонстрація» 

   

9. Всеукраїнськанауково-технічнавиставкамолодіжнихінновацій та 

творчихпроектів «МайбутнєУкраїни» 

   

10. Участь у настановних сесіях для слухачів територіального 

відділення МАН навчання 

9 класи – вересень-

жовтень 

10-11 класи – 

жовтень-листопад 

Каганцова Т.М. 

 

11. І етапВсеукраїнськогоКонкурсу – захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів – слухачів МАН України 

8-9.12.2015р. Каганцова Т.М. 

Наукові керівники 

 

12. ІІ етапВсеукраїнськогоКонкурсу – захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів – слухачів МАН України 

лютий Наукові керівники  

13. Обласний літературний конкурс «Проба пера» лютий Кабанова О.О., Кухарчук 

І.О. 

 

14. Міжнароднанауково-практична конференціяучнів-

членівМалоїакадемії наук «Україна – очимамолодих» 

квітень Кухарчук І.О. 

Давиденко Н.О 

 

15. ІІІ етапВсеукраїнського конкурсу-захистунауково-

дослідницькихробітслухачів МАН 

березень За результатами ІІ туру  

16. Всеукраїнськийлітературний конкурс (відбірковийобласнийетап) Квітень-травень Кабанова О.О., 

Кухарчук І.О. 

 

 

 

Розділ ІХ. Господарська діяльність 

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Організувати та забезпечити 

проведення ремонтних робіт у 

літній період Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 
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приміщенні міського центру 

позашкільної освіти 

2 Провести огляд освітлення серпень Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

3 Забезпечити заміну непрацюючих 

електроламп 

протягом року Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

 

4 Провести огляд та перевірити контури 

заземлення 

серпень Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

 

5 Утримання приміщень міського центру 

позашкільної освіти в належному стані 

Протягом року Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

 

6 Утримання території в належному стані Протягом року Кугай Н.І. 

Рябцева Н.І. 

 

7 Провести річну інвентаризацію. Жовтень, до           17.10.2016 Директор,  

заступ. директора з АГЧ 

 

8 Дбати про належні умови праці 

керівників гуртків. Поліпшувати 

матеріально-технічну базу гурткової 

роботи. 

Протягом року Директор,  

заступ. директора з АГЧ 

 

9 Поповнити необхідними матеріалами 

кабінети гурткової роботи. 

Протягом року Зам.директора, методисти, 

керівники гуртків 

 

10 

Зробити черговий огляд електромереж, 

тех. експертизу вогнегасників, та 

поповнити засоби пожежегасіння. 

квітень 

Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

 

11 

Провести технічну експертизу 

пожарних кранів, рукавів 

 

             квітень 

Заступ. Директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

 

12 

Підготувати тепломережу до роботи в 

осінньо-зимовий період травень 

Заступ. директора з АГЧ 

Бадулін В.О. 

 

 

 

 

          

 


