
Звіт 

директора Центру естетичного виховання  

про діяльність закладу за 2017-2018 навчальний рік  на засіданні загальних 

зборів ЦЕВ  протокол № 22 від 26.12.2017 р. 

 

       

Діяльність Центру естетичного виховання Шосткинської міської ради протягом 

цього навчального року була направлена на вдосконалення позашкільної освіти 

в місті, виконання Законів України «Про освіту», Про позашкільну освіту», 

Указів Президента України, Програм діяльності Уряду, Національної Доктрини 

розвитку освіти України в ХХІ столітті, нормативних документів Сумського 

обласного центру позашкільної освіти, відділу освіти Шосткинської 

міськдержадміністрації. 

Більш конкретно про роботу закладу, його директора та педколективу за 

звітний період: 

1. Кількість вихованців у ЦЕВ віком від 4 – 6 років _563 чол.; 6 – 18 років 

1983 чол._ 

2. Вихованці усіх колективів ЦЕВ прийняли участь у міських, обласних та 

Всеукраїнських заходах. 

3. У загальних заходах ЦЕВ прийняло участь 100 % вихованців. 

4. Усі творчі колективи приймали участь у Міжнародних заходах про що 

свідчать Дипломи та Грамоти відповідних організаторів заходів. 

5. Кількість гуртків, секцій, інших творчих об’єднань за напрямами 

позашкільної освіти: 

• еколого-натуралістичним ___-_____; 

• художньо-естетичним _99 груп /31 гурток______; 

• дослідницько-експериментальним ____-___; 

• науково-технічним ___-_____; 

• соціально-реабілітаційним ___-____; 

• гуманітарним __-______; 

• оздоровчим ____2____; 

• бібліотечним-бібліографічним ____-____; 

• фізкультурно-спортивним __1______, у т.ч. акробатика у 

хореографічних гуртках 

• туристсько-краєзнавчим ____-____; 

• військово-патріотичним __-_____; 

• мистецьким ___-____ (заклади системи Міністерства культури 

України). 

6. Організація гурткової роботи в закладах загальної середньої освіти: 

• кількість гуртків __7, їх профільність, за якими освітніми програмами 

працюють гуртки (на скільки годин розраховані, освітній рівень, 

кількість років навчання, ким і коли затверджені); 
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№ 

з/п 
ПІБ Гурток Програма 

1.  Богдашкіна Я.В. Ансамбль сучасного 

танцю «Едем» 
«Хореографія». Адаптована,розроблена 

педагогом на основі власного 

педагогічного досвіду, 7 років навчання, 

затверджена наказом УО освіти ШМР 

№237 від 05.09.2013 

2.  Буцик Н.І. Гурток «Художня 

вишивка» 
«Художня вишивка». 

Адаптована,розроблена педагогом на 

основі власного педагогічного досвіду, 

7 років навчання, затверджена наказом 

УО освіти ШМР №237 від 05.09.2013 

3.  Буцик Н.І. Гурток «В'язання»  «Художнє в'язання». 

Адаптована,розроблена педагогом  на 

основі власного педагогічного досвіду 

(Медведєва В.А.), 7 років навчання, 

затверджена наказом УО освіти ШМР 

№237 від 05.09.2013 

4.  Коновалова С.М. Майстерня 

«Бісероплетіння» 
«Бісероплетіння». МОН України, 7 років, 

2009 

5.  Романцов С.В. Творче об'єднання 

«Витинанки» 
«Витинанки». Авторська МОН України, 

7 років навчання,  2013 

6.  Симоненко Н.М. Гурток «Дизайн 

соломою» 
«Соломоплетіння». МОН України, 2012 

7.  Якименко Н.М. Гурток 

«Килимарство» 
«Килимарство». МОН України, 3 роки, 

2009 

 

• кількість учнів, які навчаються в цих гуртках __317___ 

7. Організаційно-масова робота: 

• кількість заходів для дітей та учнівської молоді місцевого рівня, 

проведених у 2017 – 2018 навчальному році (станом на 01.05.2018 р.) 

__1247___, у них учасників __49942___; 

• кількість заходів обласного рівня, у яких узяли участь діти та 

учнівська молодь міста/району/ОТГ __16____, кількість учасників 

_1334_____, кількість переможців _142_____ 

• заходи з реалізації обласних соціально-освітніх проектів «Голос крові:  

ми – Українці», «Кожна дитина має право» (кількість заходів, їх 

назви, кількість учасників): участь у міському етапі конкурсу «Я 

люблю свій рідний край» (18 учасників), участь у міському етапі 

конкурсу «Моя Україна - соборна, вільна, неподільна» (20 учасників), 

участь у міському етапі конкурсу «Нехай квітує дерево родинне» (10 

родин учасників) 

8. Фінансове забезпечення: 

• кошторис витрат на 2017 рік 5746903,00 тис. грн., фактично 

профінансовано 100%_тис. грн. (%); 

• кошторис витрат на 2018 рік 6332424,00 тис. грн. (100% до потреби), 

статті витрат;  
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• Батьківські та спонсорські кошті 52899,00 – використані на потребу 

колективів 

• вартість утримання одного вихованця закладу позашкільної освіти в 

рік 2864,00 грн;  

• наявність угод про співпрацю закладів позашкільної освіти та органів 

місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад - є в 

наявності 

9. Матеріально-технічне забезпечення: 

• наявність комп’ютерного класу, кількість комп’ютерів, що 

використовуються в освітньому процесі, їх системні (технічні) 

характеристики; кількість комп’ютерів, придбаних за останні п’ять 

років __2_; 

• наявність сучасних засобів навчання (кількість мультимедійних 

проекторів, конструкторів «LEGO», ноутбуків тощо), технічне 

обладнання, придбане за останні п’ять років __2__; 

• наявність лабораторій, майстерень, відповідність їх оснащення 

освітнім програмам гуртків і творчих об’єднань; - 

• наявність туристського спорядження (наметів, спальних мішків тощо), 

спорядження, придбане за останні п’ять років (кількість, перелік); - 

• наявність станків для занять гуртків науково-технічного напряму, 

обладнання, придбане за останні п’ять років (кількість, перелік); - 

• наявність мікроскопів _-___, іншого обладнання для занять гуртків 

еколого-натуралістичного, дослідницько-експериментального 

напрямів, обладнання, придбане за останні п’ять років (кількість, 

перелік); - 

• наявність обладнання декоративно-ужиткового профілю __-__, 

обладнання, придбане за останні п’ять років (кількість, перелік); - 

• інше обладнання (вказати, яке саме), рік придбання; - 

• забезпеченість необхідними меблями (у %), передбачено меблі за 

останні п’ять років; - 

• приміщення закладу позашкільної освіти є пристосованим, загальна 

площа всіх приміщень _4700 м², у тому числі: 

• здано в оренду _-___ м²  

• площа приміщень для занять гуртків _2750 м². 

• приміщення та споруди, що є у закладі:  

- глядацька (лекційна) зала _2__ 

- спортивна зала _потребує ремонту___ 

- хореографічна зала __6__ 

- бібліотека __1__ 

 

• 5 кількість будівель, що потребують капітального ремонту _1__; 

• перебувають в аварійному стані __1__; 
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• чи створені умови для навчання в ЗПО дітей з обмеженими 

можливостями (наявність пандусів тощо): частково 

• факти використання приміщення закладу позашкільної освіти не за 

призначенням: не виявлено 

• наявність актів на землю: не має 

10.  Кадрове забезпечення: 

• кількість педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти 

_39___, у т.ч. сумісників _6_, з них мають вищу непедагогічну освіту 

_11___; 

• факти скорочення педагогічних ставок, що мали місце у                                 

2017-2018 навчальному році (вказати причини скорочення) не має;  

• відповідність штатних розписів закладів позашкільної освіти Типовим 

штатним нормативам закладів позашкільної освіти (наказ МОН від 

31.10.12 № 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів); відповідає 

 

З метою профілактики дитячого травматизму протягом року у ЦЕВ 

проводилися: 

• інструктажі перед початком навчального року, канікул, перед виїздом 

вихованців на екскурсії, перед проведенням масових заходів, 

конкурсів, тощо; 

• роз’яснювальна робота щодо профілактики травматизму на перервах, 

у позаурочний час, тощо; 

• робота щодо профілактики суїцидальної поведінки; 

• робота щодо вивчення правил дорожнього руху, пожежної безпеки, 

тощо; 

• тематичні бесіди; 

• позаурочні та загальні виховні заходи 

У кожному навчальному кабінеті створено куточки безпеки 

життєдіяльності. На основі загально клубних заходів сплановано роботу з 

безпеки життєдіяльності в гурткових колективах. На нарадах при директорові 

проводять аналіз роботи педагогічного колективу з питань збереження життя та 

здоров’я усіх учасників освітнього процесу. Розроблено алгоритм евакуації всіх 

учасників освітнього процесу на випадок надзвичайної ситуації. Проводять 

тренувальні евакуації учнів і працівників ЦЕВ. 

Серед учасників освітнього процесу за 2018-2019 навчальний рік 

відсутні випадки травматизму. 

У цілому аналіз роботи клубу з питань попередження травматизму й 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу свідчить про достатній 

рівень організації профілактичних заходів. 

 

 

Директор ЦЕВ                                       В.П.Кисельов 


