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ВСТУП 

 

Протягом 2020-2021 року Центр естетичного виховання Шосткинської міської 

ради педагогічний колектив працював над методичною проблемою: «Концепції 

STEAM та STREAM – освіти в позашкіллі: розвиток, перспективи,  втілення в 

освітянській практиці». 

Для реалізації та впровадження педагогічної проблеми робота методичної 

ради та методичного об'єднання була спланована для реалізації розроблених заходів 

з даної методичної проблеми.  

Педагогічний колектив продовжив роботу по підвищенню свого професійного 

рівня. Протягом навчального року педагогічні працівники закладу підвищували 

фахову компетентність, власний професійний рівень та кваліфікацію беручи участь 

у різноманітних онлайн-конференціях, семінарах, вебінарах з позашкільної освіти: 

«Профорієнтація як складова кадрового забезпечення закладу позашкільної освіти», 

«Ігрова практика як ефективний спосіб охоплення учнів закладами 

позашкільної освіти», «Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах 

позашкільної освіти», «Особливості освітньої програми закладу позашкільної 

освіти», «Заклади позашкільної освіти у територіальній громаді». П’ятнадцять 

педагогів закладу стали учасниками Міжнародної конференції «Система підготовки 

педагогів позашкільної освіти у сучасних умовах» до 30-річчя Незалежності 

України. 23 працівника Центру естетичного виховання Шосткинської міської ради 

долучилися до online конференції VІ Міжнародна науково-практична online 

конференція «Наукова еліта у розвитку держав» за напрямом: «Позашкільна освіта у 

розвитку держав». С. Коновалова взяла участь у обласному онлайн-семінарі для 

практичних психологів закладів позашкільної освіти з теми «Особливості 

психологічного та соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу в умовах 

карантинних обмежень». Педагоги закладу за допомогою різних платформ 

долучалися до: семінару «Формування сучасної регіональної системи позашкільної 

освіти завдання, виклики, зустрічний рух до кожної дитини», обласного форуму 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Працювати, випереджаючи 

час», онлайн-наради «Особливості роботи керівника гуртка закладу позашкільної 

освіти в умовах карантинних обмежень», «Профільність освітнього процесу в 

закладі позашкільної освіти як важлива складова розвитку творчого потенціалу 

критичного мислення дітей та учнівської молоді». 

Педагоги школи раннього розвитку «Джерельце» взяли участь в онлайн-

засіданні обласного методичного об’єднання педагогів закладів позашкільної освіти 

області з теми: «Виховання екологічної культури дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку в умовах закладів позашкільної освіти». 

Директор ЦЕВ В.Кисельов, заступник директора А.Висоцька, методист 

О.Процюк долучилися до онлайн семінару таборів відпочинку та оздоровлення 

Сумської області. 

Методисти О.Процюк, С.Романцов взяли участь у V Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і 

практика». Методист С.Романцов взяв участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток художньо-творчої особистості засобами різних видів 

мистецтва». 
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Педагоги закладу С.Разломова, Т.Михайличенко, О.Процюк прийняли активну 

участь у ІX Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – обдарований учень»  

Педагогічний колектив отримав: грамоту Міжнародної асоціації позашкільної 

освіти як учасник Національного проекту «Інтерактивна карта закладів позашкільної 

освіти» до 30- річчя Незалежності України, взяв участь у Всеукраїнській акції-

флешмобі «Україна назавжди» до святкування 30-річчя Незалежності України 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, нагороду у 

номінації «Колектив, дружній до донорства» від Biopharma Plasma Шостка, взяв 

участь в обласному етапі огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних 

закладах Міністерства освіти і науки України, проєкті «30 днів-30 знаменних років 

позашкільної освіти Незалежної України, Національному конкурсі «Благодійна 

Україна-2021», Всеукраїнському проєкті «Мішечок», Всеукраїнській благодійній 

акції «Серце до серця».   

У 2019-2020 році 10 педагогічних працівників закладу пройшли в режимі 

онлайн атестацію. Враховуючи  рекомендації  МОНУ  (лист  МОНУ  №1/9-179  від 

27.03.2020р., «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в 

умовах карантину»). З них 8 – на підтвердження 12 тарифного розряду, 2 на 

підтвердження 11 тарифного розряду. 

Згідно методичної проблеми проведені засідання методичної ради 

«Методичний супровід  керівників гуртків ЦЕВ по впровадженню SТЕАМ освіти в 

навчальний процес», «Застосування педагогами STREAM технологій в роботі школи 

раннього естетичного розвитку дітей дошкільного віку», «Взаємозв’язок  

природничих та технічних  дисципліни  з творчістю і мистецтвом - запорука 

всебічного розвитку вихованців та учнів». 

Організаційно-координаційна діяльність ЦЕВ в місті складається з таких  

розділів: 

- концертна та театральна діяльність  

- забезпечення участі школярів та вихованців ЦЕВ у обласних, всеукраїнських 

та міжнародних заходах 

- міські заходи 

- робота з гуртківцями 

- самоврядування 

- дистанційна форма роботи 

Основним показником освітнього процесу є результативна участь вихованців 

та творчих колективів у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

Вихованці ЦЕВ були учасниками та переможцями 28 обласних заходів (охоплено 

720 чол., Гран-прі -1, І -43, ІІ -28, ІІІ -15), 25 всеукраїнських заходів  (охоплено 509 

чол., Гран-прі-4, І – 45, ІІ – 33, ІІІ – 18), 16 міжнародних заходів (охоплено 141 чол., 

Гран-прі – 3, І – 34, ІІ - 9, ІІІ – 4). Протягом 2020-2021 навчального року було 

проведено 13 святкових та тематичних концертів, акції до пам’ятних дат -3, квестів -

5, челенджі – 4, флешмобів – 7, 7 вистав «Народного художнього колективу» театру 

«Дзеркало», 40 виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Творчі колективи ЦЕВ 

були учасниками 10 міських концертів.  

Протягом року ЦЕВ був організатором міських конкурсів для учнів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста: «Я люблю свій рідний 

край», «Проба пера», «Знай і люби свій край», «Нехай завжди квітує дерево 

родинне», «Великі українці світу. Леся Українка», «Донорство – це вчинок» тощо. 
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Були проведені конкурси юних художників «Донорство -це вчинок», «Вулиці мого 

міста», пленер юних художників «Перлини Сумщини» та «Моя Шостка», конкурс 

молодих панянок, мистецькі локації «Світ творчості» тощо. 

До дня захисту дітей була проведена концертна програма «Зіркові діти», 

інтерактивні лаунж-зони «Україна в кожному з нас», Арт-флешмоб «Малюємо 

Україну», майстер-класи «Веселий Street art». 

ДОТ «Світлий» Центру естетичного виховання протягом літніх канікул 2021 

року відкрив свої двері для 402 дітей двох змін. 

Всього у 2020/2021 навчальному році було організовано та проведено понад 

276 масових заходів, до яких було залучено близько 28411 вихованців ЦЕВ та 

школярів міста. Всі заходи проходили як в звичному так і в онлайн режимі. 

Керівниками гуртків проводиться постійна планова робота щодо залучення 

дітей незахищених верств населення до здобуття позашкільної освіти. Гуртки ЦЕВу 

відвідують діти з обмеженими можливостями, малозабезпечені, позбавлені 

батьківського піклування, діти, які вимушені переселитись із зони АТО тощо. 

Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до 

індивідуальних можливостей вихованців, з урахуванням їх вікових особливостей. У 

зв’язку з введенням національного карантину, спричиненого коронавірусною 

хворобою (СОVID-19), освітній процес в Центрі естетичного виховання було 

організовано за допомогою технологій змішаного навчання. Керівники гуртків 

застосовували технології дистанційного навчання, організовували заняття за 

допомогою месенджерів, телеграм, інстаграм, вайбер, You-Tube-каналів. Для 

проведення веб-занять використовувались платформи: Google Meet, Zoom, Skype-

відео, Google, Classroom. Характерним стало використання таких інноваційних форм 

як відеочеленджи, онлайн-марафони, відеопривітання, онлайн-концерти.  

У межах реалізації науково – методичної проблеми практичним психологом у 

2020-2021 навчальному році була проведена наступна робота за напрямками. 

Робота з вихованцями 

Профілактика ризикованої поведінки, формування навичок здорового способу 

життя здійснювалось шляхом проведення годин спілкування у рамках реалізації 

заходів Державних цільових соціальних програм. Підвищення психологічної 

культури дітей і підлітків,  профілактика негативних проявів, різних форм 

узалежнень, фізичного насилля та агресивної поведінки в учнівському середовищі 

здійснювалось через проведення «годин психолога». 

На початку навчального року серед вихованців початкового рівня були 

проведено дослідження на визначення рівня розвитку вербального, образного та 

креативного мислення, об’єму уваги, образної пам’яті. За результатами дослідження 

були надані рекомендації керівникам гуртків та батькам вихованців, проведені 

корекційні заняття.  

Протягом року працювала  творча майстерня «Батьки і діти».  

Серед вихованців середнього шкільного віку було продовжено роботу з 

виявлення рівня агресивності та конфліктності особистості середнього шкільного 

віку вихованців декоративно-прикладного напряму. За результатами були проведені 

консультації, тренінги та видані рекомендації для вихованців та їх батьків. 

Були проведені заняття з елементами тренінгу щодо профілактики насильства 

та булінгу серед молодшого, середнього та старшого шкільного віку. 
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Проводилась індивідуальна діагностична робота за зверненнями щодо 

особистих проблем дітей, пов’язаних з емоційною сферою.   

Були надані консультації, проведені години психолога та тематичні акції.  

Робота з педагогами. 

Упродовж року були проведені групові та індивідуальні консультації, які 

сприяли збереженню та посиленню психічного здоров’я педагогів, допомагали 

покращенню роботи з дітьми.  

З метою профілактики стресових станів проведено тренінгове заняття з 

етапами формування особистісної програми захисту від стресу та надані 

психологічні рекомендації учасникам навчально виховного процесу, а також надані 

рекомендації педагогам з виховання обдарованої дитини. 

Пройшли спілкування щодо збереження психічного здоров’я в умовах 

соціальної ізоляції.  

Робота з батьками. 

Проведено групові та індивідуальні консультації батьків з питань навчання та 

виховання дітей, створення сприятливого середовища вдома та в гуртках; 

збереження психічного здоров’я.  

Науково – методична проблема практичного психолога: «Налагодження 

ефективної взаємодії між батьками та педагогічним колективом» та з метою 

подальшого вдосконалення і підвищення ефективності роботи, основними 

завданнями на 2021-2022 н.р. є:  

- Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу. 

- Профілактика негативних проявів, різних форм узалежнень, насилля та 

жорстокого поводження в учнівському середовищі  

- Забезпечення психологічного супроводу інтеграції дитини з особливими 

освітніми потребами в колектив однолітків 

- Попередження суїцидальних намірів та прогнозування соціальних ризиків в 

оточенні дитини  

- Впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій у роботі з дітьми, 

педагогами та батьками. 

- Забезпечення психологічного супроводу дітям і сім’ям учасників ООС. 

- Формування стресостійкості педагогів в умовах реформування освіти. 

Протягом 2020-2021 навчального року зроблено: проведено ремонт вітальні 

центру «Юність»: пофарбовано стіни, покрито лаком підлога, замінено крісла.  

Проведено частковий ремонт навчальних класів Центру естетичного виховання за 

батьківські кошти. 

Центр естетичного виховання – комплексний позашкільний навчальний 

заклад, основним напрямком діяльності якого є художньо-естетичний, що 

передбачає залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення 

вітчизняної і світової культури та мистецтва, оволодіння практичними уміннями та 

навичками у різних видах мистецтва, організацію змістовного дозвілля.  

Центр естетичного виховання в своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Шосткинської міської 

ради, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про центр, 

палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-
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естетичної творчості, статутом ЦЕВ та іншими нормативно-правовими 

документами, згідно чинного законодавства. 

Пріоритетними завданнями Центру естетичного виховання є корегування 

цілей і змісту позашкільної освіти, перехід від традиційних до інноваційних методів 

освітньої діяльності, удосконалення компетентнісного підходу до організації 

освітнього процесу, модернізація позашкільної освіти, як критерію ефективності 

освітнього процесу на сучасному етапі забезпечення доступу до якісної 

позашкільної освіти дітей відповідно до їх інтересів, здібностей, нахилів, незалежно 

від матеріального статку їх батьків, місця проживання, мови навчання, стану 

здоров'я. 

В Центрі естетичного виховання працює 49 кваліфікованих педагогів (38 

основних та 11 сумісників), з них: 5 мають незакінчену вищу освіту, 32 педагоги 

мають вищу педагогічну освіту, з них: 6 педагогів мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень «магістр»: В.Кисельов, В.Кисельов, М.Барсукова, Я.Трет’як, Г.Приходько, 

М.Буйницька. З 38 педагогів: 2 заслужених працівника культури (Л.Маковець, 

Т.Стегайло), 3 заслужені діячі естрадного мистецтва (І.Легейда, Т.Стегайло, 

В.Кисельов), 1 заслужений діяч мистецтв (І.Домащенко), 1- кавалер ордена княгині 

Ольги ІІІ ступеню (Л.Маковець), 2 заслужені працівника освіти (В.Тихоновська, 

В.Тихоновський), 2 народні майстри України (С.Романцов, Н.Симоненко), 8 

відмінників освіти України (І.Легейда, І.Паніматченко, Т.Стегайло, С.Романцов, 

В.Тихоновська, В.Тихоновський, В.Кисельов, В.Владикіна), 2 керівника гуртка-

методист (С.Романцов, Л.Ашмарина), 4 нагороджені грамотою Верховної Ради 

України (Л.Маковець, І.Домащенко, Т.Михайличенко, С.Разломова). 

У 118 навчальних групах займається 2840 вихованців у трьох рівнях: 

початковому, основному, вищому.  

З метою подальшого вдосконалення і підвищення ефективності освітнього 

процесу визначено  завдання на 2021-2022 навчальний рік: 

– створення сучасного безпечного розвивального освітнього середовища: 

зміцнення і модернізація матеріально-технічної бази, проведення ремонту будівель, 

споруд, оснащення їх сучасним спеціальним обладнанням та універсальними 

навчально-комп’ютерними комплексами; 

– розвиток STEM-освіти: упровадження в освітній процес проєктної 

діяльності, цифрових технологій, проблемного навчання, залучення здобувачів 

освіти до дослідництва та винахідництва; 

– охоплення дітей з особливими освітніми потребами різними формами 

позашкільної освіти з урахуванням стану їх здоров’я, можливостей та здібностей; 

– зростання професійної компетентності педагогічних працівників, 

відповідальності за результати освітньої діяльності; 

– співпраця з суспільними інституціями, батьками, громадськістю у розвитку 

позашкільної освіти; 

– організація освітнього процесу в навчальних закладах на компетентнісно 

орієнтованих засадах з використанням сучасних освітніх технологій, зосередження 

уваги на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації 

вихованців закладу;  

– вибір закладом освіти освітньої програми, формування безпечного 

освітнього середовища для забезпечення  навчальних потреб дітей; 
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– побудова пізнавального процесу, спрямованого на створення індивідуальної 

траєкторії розвитку кожної особистості; 

– спрямування діяльності психологічної служби на сприяння створенню умов 

для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони 

психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки 

всім учасникам освітнього процесу, організацію такого соціально-психологічного 

супроводу освітнього процесу, за якого всі його учасники: вихованці, учні, 

педагогічні працівники зможуть якісно й по-новому розкрити свій освітній 

потенціал; 

– забезпечення безпечних та нешкідливих умов здобуття освіти, формування у 

дітей здорового способу життя; 

– удосконалення системи роботи з обдарованими учнями у позашкільних 

закладах міста; 

– підвищення якості позашкільної освіти шляхом вивчення потреб дітей і 

розробки стратегії розвитку послуг, оновлення програм та розширення напрямів 

гуртків, в тому числі заміни непотрібних традиційних напрямів сучасними. 

 

 

1. Заходи на виконання постанов, рішень, розпоряджень, наказів 

вищестоящих органів  

 
№ Назва документа  Заходи щодо 

його виконання 

Терміни 

виконання 

Відповідальні  

1. Рішення Нацкомісії зі 

стандартів державної мови від 24 

червня 2021 року № 31 «Про 

затвердження класифікації рівнів 

володіння державною мовою та 

вимог до них» 

Ознайомлен

ня на нараді 

при 

директорові 

серпень Заст. 

директора 

А.Висоцька  

2. Постанова КМУ № 673 від 

30.06.2021 року «Про 

затвердження Державної цільової 

соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період 

до 2025 року та внесення змін до 

деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» 

Ознайомлен

ня на нараді 

при 

директорові 

серпень Заст. 

директора 

А.Висоцька 

3. Лист ІМЗО № 22.1/10-1775 від 

11.08.21 року «Методичні 

рекомендації щодо розвитку 

STEM-освіти в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти у 

2021/2022 навчальному році» 

Ознайомлен

ня на нараді 

при 

директорові 

серпень Заст. 

директора 

А.Висоцька  

Методисти 

С.Романцов  

О.Процюк  
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4. Лист МОН від 17.08.2021 № 1/9-

414 «Про організацію освітнього 

процесу в закладах позашкільної 

освіти у 2021/2022 навчальному 

році» 

Ознайомлен

ня на нараді 

при 

директорові 

серпень Заст. 

директора 

А.Висоцька  

Методисти 

С.Романцов  

О.Процюк  

5. Постанова головного державного 

санітарного лікаря № 9 від 

26.08.2021 року «Про 

затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-

19)» 

Ознайомлен

ня на нараді 

при 

директорові 

серпень Заст. 

Директора 

А.Висоцька  

Методисти 

С.Романцов  

О.Процюк  

 

2. Робота педагогічної та методичної рад. 

Робота педагогічної ради 
№ Тематика засідань Мета, очікувані 

результати 

Терміни 

проведення 

Відповідальні Відмі

тка 

про 

вико

нанн

я 

1. Про моніторинг роботи ЦЕВ в 

2020-2021 навчальному році 

Про результати проведення 

оздоровчої кампанії влітку 2021 

року 

Удосконаленн

я навчально-

виховного 

процесу в 

закладі 

серпень Заст. 

директора  

А.Висоцька  

 

2. Про преспективи розвитку та 

становлення позашкільної освіти 

в Україні 

Розробка 

пропозицій 

щодо 

концепції 

розвитку 

освіти 

листопад Методист 

С.Романцов  

 

 

 

3. Про організацію літнього 

оздоровлення в 2022 році  

Результативні

сть роботи 

колективу за 

рік,плануванн

я та завдання 

для літнього 

оздоровлення 

травень Заст. 

директора 

А.Висоцька  

 

 

 

Робота методичної ради 
№ Тематика засідань Формат 

проведенн

я 

Мета, очікувані 

результати 

Терміни 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Шляхи впровадження 

педагогами ЦЕВ STREAM 

технологій в освітній процес 

засідан

ня 

Розробка 

методичних 

матеріалів 

жовтень методист 

В.Владикіна  
 

 2 Застосування STREAM засідан Розробка грудень методист  
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технологій в роботі гуртків 

хореографічного напрямку 
ня методичних 

матеріалів 

О.Процюк  

3 Впровадження STEAM-

освіти з обдарованими 

вихованцями в закладах 

позашкільної освіти 

засідан

ня 

Розробка 

методичних 

рекомендаці

й 

березень методист 

С.Романцов  
 

 

3. Система методичної роботи 

 
№ Вид роботи та форми матеріалу Мета, 

очікуваний 

результат 

Виконавці Терміни 

виконання  

виконан

ня  

а) Моніторинг навчально-виховної роботи 

 Як впливає STEAM технології на 

підвищення якості вашої роботи з 

вихованцями. 

Аналіз 

пропозицій 

педагогів та 

розробка 

методичних 

рекомендацій 

методист 

С.Романцов  

травень  

б)Система роботи щодо вдосконалення науково-методичного та програмно-

методичного забезпечення 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Засідання методичного 

об’єднання керівників гуртків: 

 
- Інноваційні підходи до організації 

навчання – головний фактор якості 

освіти. 

- Самоосвіта та  саморозвиток 

вихованців – головний чинник 

активної життєвої позиції. 

- Активна участь вихованців  у 

науково-дослідницькій діяльності в 

секціях МАН України 

Засідання школи молодого 

педагога для керівника гуртка 

Г.Приходько: 
- Становлення молодого 

педагога в закладі 

позашкільної освіти 

- Складання плану роботи 

гуртка 

- Календарно-тематичне 

планування гуртка, студії, 

творчого об’єднання 

- Інноваційна діяльність 

молодого педагога 

- Розвиток компетентності 

вихованців 

- Застосування STEAM 

технологій в гуртку, студії, 

творчому об’єднанні 
методиста О.Акуленко  
- Методичний супровід 

Підготовка 

методичних 

матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисти. 

Кер. гуртків 

 

 

методист 

О.Процюк  

 

методист 

С.Романцов  

 

Кер. гуртка 

Т.Стегайло  

 

 

Худ. керівник  

І.Паніматченк

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

С.Романцов  

 

 

 

 

січень 

 

 

 

лютий 

 

 

квітень 

 

 

 

 

вересень 

 

 

жовтень 

 

грудень 

 

 

січень 

 

лютий 

 

квітень 
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формування та розвитку 

компетентності педагога 

закладу позашкільної освіти 

-  Проектна діяльність 

у позашкільному 

навчальному закладі 

- Застосування нових 

педагогічних технологій на 

заняттях в ПНЗ 

- Взаємодія педагога, 

вихованця і сім’ї у 

формуванні його життєвої 

позиції 

 

вересень 

 

 

 

листопад 

 

 

лютий 

 

 

квітень 

 

в)Система роботи щодо підвищення фахового рівня педагогічних працівників 

1. Засідання творчої групи 

керівників дитячих творчих 

об’єднань образотворчого 

мистецтва «Проєктна 

діяльність у творчому 

об’єднанні образотворчого 

мистецтва» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

Т.Михайличенко  

Г.Ілліна  

вересень  

2. Семінар для керівників 

творчих об’єднань 

образотворчого мистецтва з 

теми «Впровадження 

сучасних технік малювання у 

гуртках образотворчого 

мистецтва» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

Т.Михайличенко  

Г.Ілліна  

жовтень 

онлайн 
 

3. Засідання творчої групи 

керівників дитячих творчих 

колективів хореографічного 

мистецтва «Презентаційна 

діяльність дитячого 

хореографічного колективу» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

В.Тихоновська  

В.Тихоновський  

Л.Маковець  

Я.Трет’як  

І.Домащенко  

О.Хохол  

Я.Богдашкина  

О.Старикова  

жовтень  

4. Засідання творчої групи 

керівників дитячих творчих 

колективів вокального 

мистецтва «Застосування 

сучасних технологій у 

сценічному виступі» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

Т.Стегайло  

І.Легейда  

листопад  

5. Семінар для керівників 

творчих об’єднань 

театрального мистецтва з 

теми «Особливості 

театральних виступів в 

умовах локацій «просто 

неба»» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

С.Разломова  

К.Грибачова  

січень 

онлайн 
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6. Засідання творчої групи 

керівників дитячих творчих 

колективів театрального 

мистецтва «Підбір репертуару 

для дитячих театральних 

колективів» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

С.Разломова  

К.Грибачова  

лютий  

7. Засідання методичного 

об’єднання з теми: 

«Традиційні та сучасні 

техніки у декоративно-

ужитковій творчості дітей та 

учнівської молоді» 

Підвищення 

фахового 

рівня 

педагогів 

Н.Буцик  

С.Коновалова  

Н.Симоненко  

С.Романцов  

Ю.Петренко  

С.Макаренко  

С.Козленко 

С.Долиняк  

Г.Ілліна  

С.Воронець  

лютий  

г) Вивчення, узагальнення досвіду педагогів 

                                      

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

О.Процюк  

Н.Ганюшина  

С.Разломова  

Поширення 

досвіду 

педагогів 

ЦЕВ на рівні 

області 

методист 

С.Романцов  

березень  

3.1. Науково-методична робота 

1. 

 

 

Розробка шляхів 

впровадження проекту  

«Школи народних ремесел» 

2020-2023 роки 

Впровадження 

нових форм 

організації 

навчального 

процесу із 

застосуванням 

STEAM освіти 

методист 

С.Романцов  

Протягом 

навча-

льного 

року 

 

2. Розробка педагогічного 

проекту «Включення 

культурно – освітніх практик 

в освітній  процес 

позашкільного навчального 

закладу» 2018-2021роки 

Збір та обробка  

інформаційно-

методичного 

матеріалу 

методист 

С.Романцов  

Протягом 

навча-

льного 

року 

 

 

4. Система навчально-виховної роботи 

 
№ Назва заходу Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмі

тка 

про 

вико

нанн

я  

1. Підготовка навчальних кабінетів до 

роботи гуртків, об’єднань, шкіл тощо 

Серпень 

2021 р. 

Адміністрація  

2. Тарифікація на 2021 – 2022 

навчальний рік 

до 10.09.21 Директор 

В.Кисельов  
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3. Формування навчального плану ЦЕВ 

на 2021 – 2022 н.р.  

до 10.09.21 Заст. директора 

А.Висоцька  

 

4. Складання календарних планів 

роботи заступника директора, 

методистів, культорганізаторів,  

педагога-організатора, художнього 

керівника. 

До 

15.09.2021 

Заст.директора 

А. Висоцька 

методисти: 

В.Владикіна, 

С.Романцов, 

О.Процюк  

культорганізатор 

Н.Ганюшина   

В.Кисельов, 

Педагог- орг. 

В.Федоренко 

худ.керівник 

І.Паніматченко 

 

5. Складання розкладу занять гуртків, 

студій, творчих колективів та 

об’єднань 

до 15.09.21 Заст. директора 

А.Висоцька  

 

6. Складання графіку проведення 

підсумкових занять керівниками 

гуртків, студій, творчих колективів. 

Жовтень, 

січень  

Заст. директора 

А.Висоцька  

 

7. Аналіз стану збереження учнівського 

контингенту у 2021-2022 

навчальному році 

травень Заст. директора 

А.Висоцька  

 

8. Участь у Всеукраїнському конкурсі 

веб-сайтів позашкільних закладів 

травень Культорганізато

р В.Кисельов  

 

9. Організація роботи творчої майстерні 

«Батьки і діти» 

Протягом 

року  

Методист 

С.Романцов  

Психолог 

С.Коновалова  

 

 

5. Система роботи з батьками вихованців закладу 

 
№ Назва заходу Терміни 

виконання 

Відповідальні Відміт

ка про 

викона

нн  

1.  Проведення 

індивідуальних та 

групових консультацій, 

співбесід для батьків 

адміністрацією ЦЕВ 

Протягом 

року 

Директор  

В.Кисельов  

Заст. директора 

А.Висоцька  

Методисти С.Романцов  

В.Владикіна  

О.Процюк  

Психолог С.Коновалова  
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2. Залучення батьків 

вихованців ЦЕВ до участі 

у методико-педагогічних 

заходах ЦЕВ 

Протягом 

року 

Директор  

В.Кисельов  

Методисти С.Романцов  

В.Владикіна  

О.Процюк  

Психолог С.Коновалова 

 

3. Проведення консультацій 

для батьків психологом 

ЦЕВ 

Протягом 

року 

Психолог С.Коновалова   

4. Постійне оновлення 

матеріалів для батьків у 

батьківських куточках 

Протягом 

року 

Психолог С.Коновалова   

 

 

6. Організаційно-координаційна діяльність в місті 

 
№ Назва заходу Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконанн

я  

6.1. Концертна  та театральна діяльність 

 

 

1 

Участь у святкуванні 282-річчя м. 

Шостки Дня міста. Літературно-

мистецьке свято «Шостка – центр. 

День визволення.» 

 

вересень  Художній керівник 

І.Паніматченко,  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Педагог-організатор  

В.Федоренко  

Т.Стегайло  

керівники гуртків та 

творчих колективів 

 

2 Дитяче конкурсно-розважальне 

свято. 

вересень Заступник директора 

А.Висоцька  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

Методист  

О.Процюк  

керівники гуртків та 

творчих колективів 

 

3 Виставка робіт декоративно-

ужиткового мистецтва» 

вересень Керівники гуртків 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

 

4 Урочистості та святковий концерт 

«SHOSTKA FAN FEST!».     

вересень Заступник директора 

А.Висоцька  

Художній керівник 

І.Паніматченко  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Педагог-організатор  

В.Федоренко  
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керівники гуртків та 

творчих колективів 

5 Презентація духового оркестру 

«Юність» «Святкові мелодії» 

вересень Р.Ларін   

6 Участь у заході для людей з 

обмеженими можливостями 

(глухих) 

вересень Я.Богдашкина   

7 Участь у заходах, присвяченому 

Дню захисників і захисниць 

України 

жовтень Художній керівник 

І.Паніматченко,  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов  

Педагог-організатор  

В.Федоренко 

В.Шалда 

керівники гуртків та 

творчих колективів 

 

8 Участь в урочистостях, 

присвячених до Дня робітників 

соціальної служби 

Листопад Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники творчих 

колективів 

 

9 Участь в новорічних виставах  Грудень Художній керівник 

І.Паніматченко,  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина, 

В.Кисельов  

педагог-організатор 

В.Федоренко  

В.Шалда  

 

10 Участь в урочистостях 

присвячених Дню самоврядування  

Грудень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники творчих 

колективів 

 

11 Концертна програма, присвячена 

Дню 8 Березня 

Березень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники творчих 

колективів 

 

12 Участь у святкуванні міжнародного 

дня театру 

березень Художній керівник 

І.Паніматченко 

Керівник театру 

«Дзеркало» 

С.Разломова  

 

13 Прем’єра вистав театрального 

колективу «Дзеркало» 

Протягом 

року 

Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівник колективу 

С.Разломова 

 

14 Звітний концерт театру - студії 

естрадної пісні «Мікс» 

Березень-

квітень 

Художній керівник 

І.Паніматченко, 

Керівник  

І.Легейда 

 

15 Звітний концерт ансамблю 

народного танцю «Джерельце» 

квітень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники ансамблю 
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Л.Маковець, 

Я.Трет’як  

16 Звітний концерт хореографічного 

ансамблю «Сюрприз» 

травень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники ансамблю 

Віра та Василь 

Тихоновські  

 

17 Звітний концерт студії сучасного 

танцю «Шарм» 

травень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники ансамблю 

І.Домащенко 

О.Хохол  

 

18 Звітний концерт ансамблю 

сучасного танцю «Едем» 

червень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівник ансамблю 

Я.Богдашкина  

 

19 Концертна програма, присвячена 

Дню захисту дітей 

Червень Художній керівник 

І.Паніматченко,  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов  

керівники гуртків та 

творчих колективів 

 

20 Участь творчих колективів в 

урочистостях, присвячених 

врученню атестатів про середню 

освіту 

Червень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники творчих 

колективів 

 

21 Святковий концерт, присвячений 

врученню свідоцтв про 

позашкільну освіту  

Червень  Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники гуртків та 

творчих колективів 

 

22 Участь в урочистостях, 

присвячених до Дня медпрацівника  

Червень Художній керівник 

І.Паніматченко, 

керівники творчих 

колективів 

 

6.2. Забезпечення участі школярів у обласних, всеукраїнських та 

міжнародних заходах   

1 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», номінація 

«образотворче мистецтво» 

«Перлини Сумщини» 

вересень Методисти  

В.Владикіна 

О.Процюк  

Керівник 

Т.Михайличенко 

 

2 До Дня позашкільника. Мистецькі 

локації «Світ творчості» в межах 

обласного соціально-освітнього 

проекту «Кожна дитина має право» 

вересень Методисти  

О.Процюк 

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

В.Кисельов  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

Керівники гуртків 

Т.Стегайло  
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О.Старикова  

3 Участь у обласному конкурсі 

дитячого малюнка «Я люблю свій 

рідний край» Тема: «Казки мого 

дитинства» 

жовтень Методист  

В.Владикіна  

Керівники 

С.Романцов 

Т.Михайличенко 

 

4 Участь у обласному конкурсі 

відеороликів «Агенти здоров’я» 

жовтень Культорганізатор 

В.Кисельов 
 

5 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», номінація 

«хореографічне мистецтво» «Магія 

танцю» 

листопад Методист  

В.Владикіна 

Керівники 

танцювальних 

колективів 

 

6 Участь у обласному фестивалі 

дитячої та юнацької творчості 

«Різдвяний передзвін» 

грудень Методисти  

В.Владикіна 

Керівники колективу 

В.Тихоновська  

В.Тихоновський  

 

7 Участь у обласному конкурсі 

соціально-освітніх проєктів «Діти 

розбудовують громаду» 

грудень Заст.директора 

А.Висоцька  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

 

8 Участь у Всеукраїнській виставці-

конкурсі «Український сувенір» 

(заочний конкурс) 

грудень Методист  

В.Владикіна  

Керівники 

декоративно-

ужиткового напрямку 

 

9 Участь у Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України 

грудень Методист  

С.Романцов  

Керівник 

Т.Михайличенко  

Т.Стегайло  

 

10 Участь у обласному фестивалі 

родинних старожитностей 

«Мамина вишиванка» 

лютий Методист  

В.Владикіна 

Керівники 

Н.Буцик  

М.Слинько  

 

11 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», номінація «художнє 

виконавство», «Співограй» 

березень Методист  

В.Владикіна  

Керівники  

Т.Стегайло  

І.Легейда  

 

12 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», номінація «художнє 

виконавство» театральне мистецтво 

«Маски Мельпомени» 

березень Методист  

В.Владикіна 

Керівник 

С.Разломова  

 

13 Участь у обласному конкурсі 

творчо обдарованих дітей і 

березень Методист  

В.Владикіна  
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підлітків «Чарівні барви Сумщини» Керівники 

декоративно-

ужиткового напрямку 

14 Участь в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю 

«Молодь обирає здоров’я» 

березень Методист 

В.Владикіна  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

 

15 Участь у обласному конкурсі 

дерев-родоводів «Я, родина, 

Україна» 

березень Методист  

В.Владикіна  

Керівник 

С.Романцов  

 

16 Участь у обласній постійно діючій 

виставці творчих здобутків юних 

майстрів народних ремесел «Знай і 

люби свій край» (заочний конкурс) 

квітень Методист  

В.Владикіна  

Керівники 

декоративно-

ужиткового напрямку 

 

17 Участь у обласному  фестивалі 

юних майстрів «Веселка творчості» 

(бісероплетіння) 

квітень Методист  

В.Владикіна  

Керівник  

С.Коновалова  

 

18 
Участь у обласному конкурсі 

малюнків у межах обласного 

проєкту «КроВна родина»  

квітень Методист  

В.Владикіна  

Керівники 

Т.Михайличенко  

Г.Ілліна  

 

19 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячої 

та учнівської молоді «За нашу 

свободу» (заочно) 

червень Методист  

О.Процюк  

Керівники 

Т.Михайличенко  

Г.Ілліна  

 

6.3. Міські заходи  

1. Участь у дитячому конкурсно-

розважальному святі. 

 

вересень Заступник директора 

А.Висоцька  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

Методист  

О.Процюк 

 керівники гуртків та 

творчих колективів 

 

2. Участь в урочистостях та 

святковому концерті «SHOSTKA 

FAN FEST!».     

вересень Заступник директора 

А.Висоцька  

Художній керівник 

І.Паніматченко  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Педагог-організатор  

В.Федоренко  

керівники гуртків та 

творчих колективів 
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3. Декада відкритих дверей  

 

 

вересень Методисти 

О.Процюк  

В.Владикіна 

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

 

4. Виставка робіт вихованців 

декоративно-ужиткового напрямку  

вересень Методист  

В.Владикіна  

Керівники 

С.Коновалова  

Н.Симоненко  

Н.Буцик  

М. Слинько 

 

6.  Міський етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», номінація 

«образотворче мистецтво» 

«Перлини Сумщини»  

вересень Методисти  

В.Владикіна  

О.Процюк  

Керівник 

Т.Михайличенко  

 

9. Участь у міському етапі обласного 

конкурсу дитячого малюнка «Я 

люблю свій рідний край» в рамках 

обласного проекту «Голос крові: 

Ми – Українці!» 

жовтень Методист  

В.Владикіна  

Керівники 

С.Романцов 

Т.Михайличенко  

Г.Ілліна  

 

11 Новорічні розважально – ігрові 

програми для школярів міста та 

Шосткинської ТГ 

 

грудень Методист  

В.Владикіна  

Культорганізатори 

Н.Ганюшина  

В.Кисельов  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

 

12 Проведення свята «Святий Миколай 

до нас завітай» 

грудень Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

Кер. гуртка 

Т.Стегайло  

 

13 Проведення міського етапу 

обласного літературного  конкурсу 

«Проба пера» 

грудень-

січень 

Методисти 

В.Владикіна, 

О.Процюк  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

 

14 Свято «Скажи дитині ТАК», 

присвячене Міжнародному Дню 

захисту дітей 

червень Методист  

В.Владикіна, 

худ.кер. 

І.Паніматченко   

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

 

15 Кінофестиваль «Казка» в онлайн 

режимі 

Протягом 

осінніх, 

зимових, 

весняних, 

літніх 

канікул 

Методист 

В.Владикінв  

Культорганізатори 

Н.Ганюшина  

В.Кисельов  

 

6.4. Робота з гуртківцями 
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1 До Дня позашкільника. Мистецькі 

локації «Світ творчості» в межах 

обласного соціально-освітнього 

проекту «Кожна дитина має право» 

вересень Методисти  

О.Процюк  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

В.Кисельов  

Педагог-організатор 

В.Шалда  

Керівники гуртків 

Т.Стегайло  

О.Старикова  

 

2 Виставка робіт вихованців 

декоративно-ужиткового напрямку 

Проведення майстер-класів 

вересень Керівники гуртків  

С.Коновалова  

Н.Буцик  

С.Романцов 

Т.Михайличенко 

М.Слинько 

Г Ілліна 

С.Макаренко 

С.Воронець 

 

3 Міський етап обласного конкурсу 

«Юні художники Сумщини» для 

вихованців студії образотворчого 

мистецтва «Мальва» 

вересень Методист 

В.Владикіна, 

керівник студії 

Т.Михайличенко  

 

4 Пленер «Моя Шостка» для 

вихованців студії образотворчого 

мистецтва «Мальва» 

Вересень 

-жовтень 

Т.Михайличенко   

5 Екскурсія, пленер «Вулиці мого 

міста» для вихованців студії 

образотворчого мистецтва 

«Мальва» 

вересень Т.Михайличенко   

6 Проведення міського етапу 

обласного конкурсу «Я люблю свій 

рідний край»» 

жовтень Методист 

В.Владикіна, 

керівник  

С.Романцов, 

керівник  

Т.Михайличенко  

 

7 Проведення виховних заходів до 

Дня козацтва у гуртках 

жовтень Керівники гурткової 

роботи 
 

8 Організація розважальних заходів 

під час канікул для вихованців 

студій, творчих об’єднань  

Осінні, 

зимові, 

весняні 

канікули 

Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатори 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов 

 

9 Проведення розважальних заходів 

для гуртківців під час новорічно-

різдвяних свят. 

Грудень-

січень 

Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатори 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов  

 

10 Міський етап обласного конкурсу 

дерев-родоводів сімей для 

вихованців школи раннього 

розвитку «Джерельце» «Нехай  

лютий Методист  

В.Владикіна, 

С.Романцов 
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квітує дерево родинне» 

11 Проведення свята для мам у школі 

«Джерельце» 

березень Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатор 

Н.Ганюшина 

 

12 Проведення свята «Мій перший 

випускний» 

травень Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатори 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов 

 

13 Організація персональних та 

групових виставок декоративно-

ужиткового мистецтва 

Протягом 

року 

Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатори 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов  

Керівники гуртків 

 

14 Організація екскурсій, подорожей, 

клубу вихідного дня для гуртківців 

всіх рівнів. 

Протягом 

року 

Методист  

В.Владикіна,  

Керівники гуртків 

 

15 Проведення сімейних вечорів 

відпочинку, днів іменинника тощо. 

Протягом 

року 

Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатори 

Н.Ганюшина 

В.Кисельов  

 

6.5. Самоврядування  

1. Засідання учнівської ради «Лідер» Жовтень, 

грудень, 

травень 

Методисти 

В.Владикіна  

О.Процюк  

Культорганізатор 

Н.Ганюшина 

Педагог-організатор 

В.Шалда  

 

 

 

 

7. Співпраця з зацікавленими організаціями та установами 

 
№ Напрями співпраці Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання  

1. Проведення екскурсій для 

вихованців ЦЕВ до «Клініки 

дружньої до молоді» 

Протягом 

року 

Методист  

В.Владикіна, 

керівники гуртків 

 

2.  Проведення розважально-ігрових 

програм для дітей-сиріт, 

малозабезпечених, дітей 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей-чорнобильців 

Протягом 

року 

Методист  

В.Владикіна, 

Культорганізатор 

Н.Ганюшина  

В.Шалда  

Пед. організатор 

В.Федоренко  

 

3. Участь у проведенні молодіжних 

акцій, фестивалів з сектором молоді, 

туризму і спорту міськвиконкому 

Протягом 

року 

Методист  

В.Владикіна, 

культорганізатор 

Н.Ганюшина  
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В.Шалда  

В.Кисельов  

4. Проведення квестів та тематичних 

заходів з Шосткинським 

міськрайцентром зайнятості 

Протягом 

року 

Методисти  

С.Романцов  

О.Процюк  

В.Владикіна  

 

5. Співпраця творчих колективів з 

мистецькими установами, театрами, 

музеями 

Протягом 

року 

Худ. керівник 

І.Паніматченко  
 

 

8. Психологічний супровід освітнього процесу 

 
№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні  Відмітка про 

виконання 

1. 

 
Психологічний супровід вихованців 

початкового навчального рівня: 

-анкетування з метою визначення 

індивідуальних особливостей дітей 

та особливостей сімейного 

виховання; 

- бесіди з метою виявлення дітей, які 

мають ознаки дезадаптації; 

-провести індивідуальну 

корекційно-розвивальну роботу (за 

потребою); 

-робота над розвитком вербального, 

образного та звукового творчого 

мислення в школі раннього розвитку 

дитини «Джерельце», надання 

рекомендацій: 

- виявлення рівня креативності 

- виявлення рівня образної  

           пам’яті 

- виявлення рівня об’єму уваги 

 

 

вересень 

 

 

 

 

вересень- 

жовтень 

упродовж 

року 

упродовж 

року 

 

С.Коновалова   

 

2. 
Психологічний супровід вихованців 

основного навчального рівня: 

-провести практичне заняття «Я і 

комп’ютерний світ» з метою 

попередження комп’ютерної 

залежності;  

- провести анкетування щодо 

виявлення проявів булінгу у дитячих 

колективах; 

-виявлення рівня агресивності та 

конфліктності особистості 

 

 

січень-

лютий 

 

 

вересень  

жовтень 

 

жовтень- 

С.Коновалова   
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вихованців середнього шкільного 

віку; 

-провести індивідуальну 

корекційно-розвивальну роботу (за 

потребою); 

- провести групове консультування 

підлітків з проблеми формування 

навичок поводження в небезпечних 

ситуаціях  

- Провести практичне заняття:  

«Конфліктність. Правила 

спілкування» 

листопад 

 

упродовж 

року 

протягом 

року 

 

листопад - 

лютий 

3. Психологічний супровід вихованців 

вищого навчального рівня: 

- провести діагностичні дослідження 

з метою вивчення агресивності та 

конфліктності, як особистісних 

характеристик; 

- провести анкетування щодо 

виявлення проявів булінгу у дитячих 

колективах; 

- проведення індивідуальної 

корекційно-розвивальної роботи  (за 

потребою) 

 

 

жовтень - 

грудень 

 

 

 

вересень  

жовтень 

 

упродовж 

року 

 

С.Коновалова   

4. Консультативно-просвітницька 

робота: 

-провести групові консультації «Як 

подолати стрес», «Поважай себе – 

поважай ближніх»; 

-провести інтерактивні лекції 

«Безпечний Інтернет», «Що робити, 

якщо зовсім не хочеться 

посміхатися?», «Кібербулінг»; 

-провести лекцію з батьками:  

«Психологічне здоров’я дитини» 

 

 

березень 

квітень 

травень 

 

жовтень 

листопад 

 

 

 

лютий 

 

С.Коновалова   
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9. Господарська діяльність 

 
№ Назва заходу Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання  

1. Ремонт вітальні центру 

«Юність»: пофарбовано стіни, 

покрито лаком підлога, замінено 

крісла.  (вул. Свободи,18) 

 

серпень Т.в.о. завгоспа 

В.Фатун  

 

 

 

 

10.  Контроль  і керівництво 
№ Накази, заходи Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

виконанн 

Підготовка наказів з основної діяльності, що регламентують роботу закладу  

1. Про підготовку до нового 

навчального року 

До 

07.08.2021 

Директор 

В.Кисельов,  

Заст. директора 

А.Висоцька 

 

2. Про організацію освітнього процесу 

в 2021-2022 навчальному році 

До 

15.08.2021 

Заст. директора 

А.Висоцька  

 

4.  Про створення атестаційної комісії  До 

30.09.2021 

Директор 

В.Кисельов 

 

5. Про розподіл функціональних 

обов’язків 

До 

06.09.2021 

Директор 

В.Кисельов  

 

6. Про медичне обстеження 

працівників закладу 

До 

06.09.2021 

Методист 

В.Владикіна  

 

7. Про результати атестації 

педагогічних працівників 

До 

05.04.2022 

Директор  

В.Кисельов 

 

Забезпечення поточного контролю  

1. Про готовність Центру естетичного 

виховання до нового навчального 

року 

серпень Заст. директора 

А.Висоцька 

 

2. Про аналіз рівня знань, умінь та 

навичок вихованців у навчальних 

групах «Народного художнього 

колективу» студії сучасного танцю 

«Шарм» 

березень Методисти 

С.Романцов  

О.Процюк  

 

3. Про аналіз стану збереження 

учнівського контингенту у 2021-

2022 навчальному році 

червень Директор 

В.Кисельов 
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11.  Охорона праці та техніка безпеки  
№ Заходи Терміни 

підготовки  

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання  

1. Удосконалення  інструкцій з ТБ для 

технічних працівників 

вересень Директор 

В.Кисельов  

Т.в.о. завгоспа 

В.Фатун  

 

2. Організація проведення 

інструктажів з правил безпеки з 

вихованцями, учнями і слухачами із 

відповідними записами в журналах 

гурткової роботи, журналах з ТБ 

Протягом 

року 

Методист 

В.Владикіна  

 

 


