


2 

 

 

 

 

 

Методичне питання над яким працює заклад: 

"Педагогіка співробітництва у 

позашкільному навчальному закладі як 

ефективний ресурс його належного 

функціонування" 

(2 рік) 
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Завдання для реалізації  

 Забезпечити виконання вимог: Закону України «Про освіту»; «Про 
позашкільну освіту»; «Про охорону праці»; «Положення про позашкільний 
заклад»; “Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості 
учнівської молоді, станцію юних техніків”; Указу Президента «Про невідкладні 
заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні»; Конвенції про 
права дитини; Національної доктрини розвитку освіти в Україні. 

 Спланувати роботу Центру в 2019-2020 н.р. із врахуванням навчальних 
планів, критеріїв оцінки діяльності позашкільних закладів, основних вимог 
міської комплексної програми «Розвиток освіти у Луцьку на 2016- 
2020 роки», дотримуючись концепції розвитку та програми розвитку закладу 
на 2016-2020 роки, методичних рекомендацій МОН України з питань 
організації освітнього процесу  в закладах ПО в 2019-2020 навчальному році. 

 Виконати поточний ремонт навчальних кабінетів, завершити облаштування 
фотолабораторії, запустити в роботу кімнатний автокордодром, поповнювати 
матеріально-технічну базу гуртків та закладу загалом. 

 Комплектувати гуртки Центру, із врахуванням побажання учнів, батьків, 
дирекцій ЗЗСО щодо залучення обдарованих дітей, дітей з девіантною 
поведінкою та дітей із неблагополучних сімей, дітей з особливими потребами. 

 Забезпечити збереження існуючої мережі гуртків, за наявності можливостей 
розширити її гуртками авіа-, ракетомоделювання. 

 Створити умови для забезпечення збереження життя і здоров’я всіх учасників 
освітнього процесу. 

 Забезпечити надання високоякісної позашкільної (науково-технічної) освіти 
шляхом активного використання педагогічних інновацій, ІКТ, упровадження 
STEM-освіти, сучасних форм та методів роботи. 

 Надати можливість для оздоровлення та відпочинку працівникам та 
вихованцям закладу. 

 Забезпечити рівний доступ до здобуття якісної позашкільної освіти, шляхом 
залучення до гурткової роботи дітей із соціально незахищених категорій,  
через відкриття філій Центру у віддалених мікрорайонах міста. 

 Забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу.  

 Формувати патріотизм, громадянську позицію вихованців закладу, їх 
підготовку до професійного самовизначення. 

 Працювати над підняттям іміджу закладу. 
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Вступ 

 

Педагогічна діяльність Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді  базується і визначається Законом України "Про позашкільну освіту", "Положенням про 
позашкільний заклад", "Положенням про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості 
учнівської молоді, станцію юних техніків", Концепцією позашкільної освіти та виховання, 
Конвенцією про права дитини, Національною доктриною розвитку освіти в Україні та рядом 
інших нормативних та законодавчих актів, які визначають державну політику у сфері 
позашкільної освіти.  

Освітню діяльність Луцький міський ЦНТТУМ здійснює на основі Ліцензії серії НБ № 031443 
виданої 01.09.96 р. управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації. Відповідно до 
Статуту Луцького міського ЦНТТУМ, затвердженого управлінням освіти Луцької міської ради 
(наказ від 11.01.2010 р. № 13-од), Центр забезпечує додаткову, допрофесійну підготовку 
учнівської молоді, розвиває навики пошуково-дослідницької та наукової роботи, виховує 
гармонійно розвинену творчу особистість, патріота своєї Батьківщини. 

Луцький міський ЦНТТУМ планує роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань 
відповідно до навчального плану, який складається з урахуванням переліку навчальних програм 
гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що діють у Центрі, років навчання та тижневого 
навантаження педагогічних працівників, а також структури навчального року та стану 
фінансування закладу. Термін навчання у гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях 
обумовлюється специфікою його діяльності та навчальними програмами. 

Реалізація навчального плану сприяє виконанню Центром основних його функцій. Серед 
них: навчально-виховна, інформаційно-методична, організаційно-масова, розважальна та інші. 

В основу робочого навчального плану покладені орієнтири щодо класифікації гуртків, груп 
та інших творчих об'єднань за трьома рівнями: початкового, основного, вищого.  

До початкового рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об'єднання, діяльність яких 
спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення здібностей та 
обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Навчальні програми гуртків цього 
рівня передбачають забезпечення загального розвитку дитини, оволодіння нею теоретичними і 
практичними основами творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, 
адаптації вихованців, учнів, слухачів до позашкільної діяльності.  

Кількість годин на тиждень визначається примірним навчальним планом і становить для 
одного року: 4-6 год. (144-216 год. в рік). 

До основного рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об'єднання, які розвивають 
інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, 
задовольняють потреби у професійній орієнтації. Діяльність таких гуртків передбачає створення 
умов для соціальної адаптації вихованців, учнів і слухачів у суспільстві, розвиток стійких інтересів 
до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок, 
поглиблення теоретичних знань. 

Вихованці, учні і слухачі, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності,  
зараховуються до гуртка, групи або іншого творчого об'єднання основного рівня навчання. 
Підставою для створення гуртка основного рівня може бути об'єднання вихованців, учнів і 
слухачів, які виявили бажання надалі навчатися за даним профілем. 

Навчальні програми гуртків, груп та інших творчих об'єднань цього рівня передбачають 
створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної 
підготовки, професійних вмінь і навичок і можуть розроблятись терміном від 1 до 4-х років. У 
групах основного, рівня навчання, де кількість годин на тиждень становить 8-12 враховуються 
години на індивідуальні форми навчання.  

Кількість годин на тиждень визначається примірним навчальним планом і становить 
першого року: 4-6 год. (144-216 год. в рік), другого року – 6-9 год.(216-324 год. в рік), третього - 6-
10 год. (216-360 год. в рік), четвертого – 6-12 год. (216-432 год. в рік). 
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До вищого рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, які об'єднують здібних 
і обдарованих вихованців, учнів і слухачів за інтересами для їх розвитку та підтримки, 
задоволення потреб у допрофесійної підготовки. Для організації їх роботи створюються необхідні 
умови: збільшується кількість годин для занять, запроваджується індивідуальна форми 
навчання, вживаються заходи заохочення вихованців, учнів і слухачів, які займаються науково-
дослідницькою роботою або є переможцями, призерами міських, Всеукраїнських, міжнародних 
конкурсів, виставок, олімпіад, змагань, турнірів та інше. 

Навчальні плани і програми реалізуються диференційовано відповідно до індивідуальних 
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів у різноманітних 
організаційних формах: заняття, семінар, лекція, змагання, репетиція, практика, походи, 
експедиції тощо. 

Кількість годин на тиждень визначається примірним навчальним планом і становить 
першого року: 6-12 год. (216-432 год. в рік), другого року – 6-12 год., третього - 6-12 год., 
четвертого – 6-12 год. 

Групові заняття: змагання, походи, конкурси, конференції, турніри, колоквіуми, освітні та 
наукові програми, проекти, акції, зльоти, виставки тощо. 

Індивідуальні заняття: конкурсна підготовка; консультації для слухачів, кандидатів у члени 
та дійсних членів Малої академії наук України з науково-дослідницької, експериментальної, 
пошукової, конструкторської та винахідницької роботи, краєзнавців-дослідників; робота в 
архівах, бібліотеках, музейних сховищах; проведення патентного пошуку, робота з каталогами; 
постановка експерименту, проведення дослідів, лабораторних досліджень, спостережень; обробка 
та узагальнення результатів пошуково-дослідницької роботи, комп'ютерна обробка 
спостережень; поглиблене вивчення окремих розділів наук; підготовка наукових статей; очно-
заочне та дистанційне навчання; підготовка до участі в конкурсах, проектах, програмах 
дослідницького спрямування, в змаганнях, чемпіонатах із спортивного туризму, видів спорту, 
спортивно-технічного спрямування; відпрацювання технологій виготовлення моделей 
(пристроїв), проведення ходових та польотних випробувань моделей для гуртків, секцій, студій та 
інших творчих об'єднань: 

- початкового рівня - з розрахунку 1 година на тиждень. З дослідницько-
експериментального напряму при кількості годин на тиждень до 2-х років навчання -1-2 години 
на тиждень;  

- основного рівня - з розрахунку 1 година на тиждень. З дослідницько-експериментального 
напряму при кількості годин на тиждень 1-го і 2-го років навчання - 2 години на тиждень, 3-го 
року навчання - 2-3 години на тиждень, 4-го року навчання -2-4 години на тиждень;  

- вищого рівня - з розрахунку 2 година на тиждень. З дослідницько-експериментального 
напряму - з розрахунку 2-4 години на тиждень. 

Діяльність Центру була спланована відповідно до вимог міської Комплексної програми 
розвитку освіти міста  на  2016-2020 року, робочого навчального плану, річних та місячних планів 
роботи Центру, тижневих планів роботи дирекції, навчальних програм та планів роботи 
керівників гуртків. Річний план роботи включав питання проведення нарад, педагогічних рад, 
навчально-виховну, організаційно-масову, інформаційно-методичну та видавничу, фінансово-
господарську діяльності, керівництва та контролю, заходи з техніки безпеки та охорони праці. 
Для планомірної і чіткої роботи Центру розроблені правила внутрішнього трудового розпорядку, 
графіки роботи дирекції, розклад занять, посадові інструкції для всіх працівників, згідно 
штатного розпису, видано накази щодо режиму роботи закладу та розподілу обов’язків між 
дирекцією та штатними працівниками закладу. Сплановані наради при директору, інструктивно-
методичні та апаратні наради. 

Головною метою діяльності комунального навчального закладу “Луцький міський Центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради” є залучення здобувачів 
освіти до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь і навичок, розширення 
наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи та оволодіння 
практичними уміннями й навичками, задоволення інтересів, духовних запитів, потреб у 
допрофесійному визначенні. 
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Одним із пріоритетних напрямків діяльності Центру є розвиток мережі гуртків та 
збільшення контингенту вихованців, створення умов доступності до якісної позашкільної освіти 
дітям усіх категорій. У 2018-2019 н.р. діяло 57 груп, у яких займалися 784 вихованці, серед них – 
41 група І року навчання; 14 – ІІ року навчання; 2 – ІІІ року навчання. 

 

Профіль 
Початковий рівень Основний рівень Вищий рівень Всього 

% охоп-

лення 
К-ть 

груп 

К-ть 

дітей 

К-ть 

год 

К-ть 

груп 

К-ть 

дітей 

К-ть 

год 

К-ть 

груп 

К-ть 

дітей 

К-ть 

год 

К-ть 

груп 

К-ть 

дітей 

К-ть 

год 
 

Початково-

технічний 

9 132 40 0 0 0 0 0 0 9 132 40 16,8 

Спортивно-

технічний 

6 85 26 4 55 22 1 12 6 11 152 54 19,4 

Предметно-

технічний 

1 17 4 6 77 36 0 0 0 7 94 40 12,0 

Інформаційно-

технічний 

0 0 0 13 154 68 3 31 18 16 185 86 23,6 

Художньо-

технічний 

8 127 32 5 78 30 0 0 0 13 205 62 26,1 

Виробничо-

технічний 

0 0 0 1 16 4 0 0 0 1 16 4 2,0 

Всього 24 361 102 29 380 160 4 43 24 57 784 286  

 
Мережа гуртків у Центрі постійно оновлюється, відповідно до інтересів дітей та запитів їх 

батьків. Навчання у закладі відбувалося за 22 напрямками: 
початково-технічний (технічне моделювання для молодших школярів та початкове 

технічне моделювання); 
спортивно-технічний (юний картингіст, спортивна радіопеленгація, судномоделювання, 

автомоделювання (трасові моделі), автомоделювання (кордові моделі); 
предметно-технічний (радіоелектроніка, юні винахідники, астрономія); 
інформаційно-технічний (основи поліграфії та видавництва, основи інформатики та 

обчислювальної техніки, Web-дизайн, юний користувач ПК, програмування, основи 
програмування, основи робототехніки, розробка мобільних додатків); 

художньо-технічний (основи дизайну, виготовлення сувенірів, цифрова фотографія); 
виробничо-технічний (юний столяр). 
В основному педагогічні працівники Центру проводили заняття за типовими програмами з 

позашкільної освіти науково-технічного напрямку (2014 р. з грифом МОН України). Однак, з 
метою покращення програмно-методичного забезпечення та розширення напрямків роботи 
гуртків, деякими педагогами закладу підготовлені самостійно або адаптовані навчальні 
програми, які схвалені науково-методичною радою управління освіти Луцької міської ради, а 
саме: «Програмування» (протокол № 4 від 11.09.2014); «Основи дизайну» (протокол №  4 від 
11.09.2014); «Юний столяр» (протокол № 1 від 17.09.2014); «Автомоделювання (кордові 
електромоделі)» (протокол № 2 від 21.09.2016); «Початкове технічне моделювання» (протокол № 
2 від 21.09.2016); «Радіоелектроніка» (протокол № 2 від 13.09.2017); «Технічне моделювання для 
молодших школярів» (протокол № 1 від 31.08.2018); «Розробка мобільних додатків» (протокол № 
1 від 31.08.2018); «Основи поліграфії та видавництва» (протокол № 1 від 31.08.2018); 
«Виготовлення сувенірів» (протокол № 1 від 31.08.2018). 

Соціальний паспорт вихованців Центру цього навчального року становив: сироти – 5, діти з 
інвалідністю – 6, напівсироти – 7, позбавлені батьківського піклування – 1, діти з неповних сімей 
– 14, діти з малозабезпечених сімей – 20, діти з багатодітних сімей – 65, постраждалі  внаслідок 
аварії на ЧАЕС – 11, перебувають на диспансерному обліку – 5, батьки, яких 
перебували/перебувать в АТО – 18, всього – 152 дитини. Позашкільною освітою Центр охопив 
учнів із усіх ЗЗСО міста та 13 приміських ЗЗСО й 5 закладів професійної (професійно-технічної) та 
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фахової передвищої освіти. Найбільше відвідували гуртки закладу учнів із ЗЗСО міста №№  4, 9, 
18, 23, ліцей, найменше – ЗЗСО №№ 2, 11, 16, 20. 

У закладі проводиться значна робота щодо створення умов для рівного доступу дітей і 
молоді до якісної позашкільної освіти. З цією метою в ряді мікрорайонів міста функціонували 
філіали центру, які організовують роботу з дітьми та підлітками за місцем проживання (9 
закладів освіти): ЗЗСО № 12 – юний столяр;  ЗЗСО № 13 – основи поліграфії та видавництва; ЗЗСО 
№ 14 – початкове технічне моделювання; ЗЗСО № 17 – основи дизайну, ЗЗСО № 18 – астрономія, 
Web-дизайн; Ліцей № 27 – основи програмування; Ліцей – судномоделювання, ТММШ; ТСОУ – 
спортивна радіопеленгація; МНВК – юний картингіст. 

Якість освітнього процесу забезпечували 26 педагогів (з яких 9 сумісників), а саме:  
директор (керівник гуртка ПТМ, керівник гуртка-методист),  заступник директора з НВР 
(керівник гуртка «Основи поліграфії та видавництва» – 12 т.р.),  2 методисти - спеціалісти першої 
категорії та 1 методист спеціаліст; 23 керівники гуртків, з яких: 15 педагогів – 12 тарифний 
розряд та четверо мають звання «керівник гуртка-методист»: Панасюк Т.Є., Голодишина А.Є., 
Бондар Я.С., 5  педагогів – 11 тарифний розряд, 3 педагоги - 10 тарифний розряд. 

Педагогічний колектив Центру працював над завданням із впровадження життєвих 
компетенцій у освітній процес, створення умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення 
їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості.  

Показником ефективності роботи педагогів є досягнення їх вихованців. Продуктивним та 
якісним результатом діяльності вихованців закладу, стимулом для розвитку та самоствердження, 
розвитку стійкого інтересу до обраного напрямку творчості є їх участь у масових заходах, 
конкурсах та фестивалях різних рівнів. Важливим показником ефективності роботи гуртків є 
результативність їх участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 
змаганнях, фестивалях тощо. Загалом протягом 2018-2019 навчального року вихованці ЦНТТУМ 
стали учасниками 97 масових заходів з технічної творчості (18 міського рівня, 30 обласного рівня, 
28 всеукраїнського рівня, 7 міжнародного рівня, 14 інтернет-конкурси), у них взяли участь 854 
гуртківців (141 – міського рівня, 136 – обласного, 121 – всеукраїнського, 27 – міжнародного, 429 – 
інтернет-конкурси). 

Участь вихованців у заходах є фактором популяризації гуртків закладу, закріплення 
співпраці з іншими закладами освіти, установами та громадськими організаціями міста, області. 

Результативність участі вихованців Центру в міських, обласних, регіональних, 
всеукраїнських, міжнародних та інтернет заходах з науково-технічної творчості виглядає таким 
чином: 
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міські заходи 26 28 22 19 1 1 0 97 

регіональні та обласні 

заходи 21 21 11 11 4 6 1 
75 

всеукраїнські заходи 15 21 34 0 1 2 13 86 

міжнародні заходи 3 1 3 0 0 1 0 8 

Інтернет-конкурси 103 66 49 0 0 0 0 218 

Всього 168 137 119 30 6 10 14 484 

 
Основою роботи з обдарованими дітьми у закладі стало реальне знання їхніх потенційних 

можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості, здійснення пошуку, відбору, 
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творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, техніки, естетики, 
спорту, створено сприятливі умови для реалізації потенційних можливостей дітей.  

Значна робота із виявлення та супроводу обдарованих дітей початкової ланки відбувалася 
на гуртках початково-технічного напрямку («Початкове технічне моделювання» – Данильчук І.Є., 
Мазур Ю.М., Денисов С.В., «Технічне моделювання для молодших школярів» – Панасюк Т.Є.). Участь 
у 5 заходах взяли 26 вихованців, де здобули 14 перемог: 

а) міський рівень: 
- змагання ПТМ (грудень), 2 учасника (І к.м., 2 дипломи переможці: І м. – Кришталь Петро, 

Левкович Ольга), керівник Мазур Ю.М. 
- виставка ПТМ (березень), 11 учасників (5 дипломів переможців: ІІ м. Гендис Роман, Барулін 

Максим, Оніщук Веніамін, ІІІ м. – Мальчук Максим, гурток ТММШ), керівники Данильчук І.Є., 
Денисов С.В., Панасюк Т.Є.;   

б) обласний рівень: 
- змагання ПТМ (березень), 3 учасники (ІІ к.м., 2 дипломи переможців: І м. – Шнайдюк Ілля, 

ІІІ м. – Левкович Ольга), керівник Мазур Ю.М.; 
- виставка ПТМ (квітень), 9 учасників (2 дипломи переможців: І м. – Оніщук Веніамін, ІІІ м. – 

гурток ТММШ), керівники Данильчук І.Є., Панасюк Т.Є.;   
в) всеукраїнський рівень: 
- змагання ПТМ (травень), 1 учасник (ІІ м. – Шнайдюк Ілля), керівник Мазур Ю.М. 
Цілеспрямовану роботу зі здібними та обдарованими дітьми, з метою стимулювання 

розвитку їх творчого потенціалу, проводили керівники гуртків інформаційно-технічного 
напрямку («Програмування», «Розробка мобільних додатків» – Бондар Я.С., «Основи 
програмування» – Стеблевець О.Л., «Основи поліграфії та видавництва» – Семенюк О.В., Савчук 
Л.В., «Веб-дизайн» – Вітковський Р.В., «Юний користувач ПК» – Кот І.П., Семенюк С.К., «Основи 
інформатики та комп’ютерної техніки» – Кот І.П., «Основи робототехніки» – Федюк П.М.). Щороку 
зростає кількість учасників та підвищується  рівень результативності. У 2018-2019 н.р.  понад 520 
вихованців стали учасниками 33 заходів, де отримали 260 перемог (із них онлайн-заходи – 15 
заходів/433 вихованець/218 дипломів); 

а) міський рівень: 
- конкурс "Все про безпеку - вустами дітей" (лютий), 30 учасників (18 дипломів переможців: 

І м. – Добровольский Антон, Іванюк Таміла, Кульчицькі Орест та Надія, Рак Дарина, ІІ м. - Гузь 
Олександр, Ковальчук Яна, Дударєва Ольга, Жамліханов Євген, Косинець Ярослав, Олькевич Влад, 
Ткачук Ілля, Шуліка Ленис, ІІІ м. – Жук Олександр, Кучма Анастасія, Лихач Роман, Паливода 
Матвій, Романюк Влад, Шамаєв Михайло), керівники Савчук Л.В., Семенюк О.В., Бондар Я.С., 
Семенюк С.К., Кот І.П.; 

- конкурс "В об’єктиві натураліста" (березень), 7 учасників (3 дипломи переможці: Лихач 
Роман, Міцах Софія, Махновець Богдан), керівники Семенюк О.В., Кот І.П.; 

- конкурс юних фотоаматорів "Моя, Україно!" (грудень-травень) 3 учасники (4 дипломи 
переможців: І м. – Міцах Софія, ІІ м. – Міцах Софія, ІІІ м. – Федина Саша, Бутеєць Надія), керівник 
Семенюк О.В.; 

б) обласний рівень: 
- конкурс малюнків на військово-патріотичну тематику (жовтень), 1 учасник (ІІІ к.м. у складі 

команди міста, Хвиць Тарас), керівник Семенюк О.В.; 
- конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки (листопад), 3 учасники (І к.м., 1 

диплом переможця: ІІ (2) м. – Патіюк Максим, Бочков Андрій, ІІІ м. – Мирончук Богдан), керівники 
Савчук Л.В., Бондар Я.С., Вітковський Р.В., Стеблевець О.Л.; 

- Волинська Інтернет олімпіада з програмування (вересень-грудень), 1 учасник (1 диплом 
переможця: ІІ м. – Макушевич Максим), керівник Стеблевець О.Л.; 

- чемпіонат з ІТ «Екософт» (грудень), 2 учасники (2 дипломи переможців: Семенюк Андрій, 
Бочков Андрій), керівники Бондар Я.С., Стеблевець О.Л.; 

- конкурс дитячих відеороликів та військово-патріотичну тематику (березень) 3 учасники, 
керівник Кот І.П.; 

- конкурс "Все про безпеку - вустами дітей" (квітень), 8 учасників (1 диплом переможця: 
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Дударєва Ольга), керівники Кот І.П., Савчук Л.В., Бондар Я.С., Семенюк О.В.;      
- конкурс "В об’єктиві натураліста" (квітень) 3 учасники (3 дипломи переможці: ІІІ м. – Міцах 

Софія, 2 дипломи - Лихач Роман, Махновець Богдан), керівники Семенюк О.В.; Кот І.П., 
- конкурс юних фотоаматорів "Моя, Україно!" (травень) 1 учасник (І м. – Міцах Софія), 

керівник Семенюк О.В.;         
в) всеукраїнський рівень: 
- конкурс з інформаційних технологій для дітей та молоді «ІTalent» (грудень), 4 учасники, 

керівники Бондар Я.С.; 
- чемпіонат з ІТ "Екософт" (лютий), 2 учасники (2 дипломи переможці: І м. – Бочков Андрій, 

ІІІ м. – Семенюк Андрій), керівники Стеблевець О.Л., Бондар Я.С.;        
- конкурс з програмування "Володарі скретч" (березень), 7 учасників, керівники Савчук Л.В., 

Бондар Я.С.;             
- конкурс проектів з інформатики "Весела наука" (квітень), 1 учасник, керівник Бондар Я.С.; 
- конкурс з Іт для дітей та молоді "Ітalent" (5 сезон) (травень), 2 учасники (1 диплом 

переможця: ІІІ м. – Жук Максим), керівник Бондар Я.С.;         
г) міжнародний рівень: 
- фестиваль дитячо-юнацької журналістики "Прес-весна на Дніпровських схилах" (березень), 

4 учасники, керівники Семенюк О.В., Бондар Я.С.;               
- конкурс веб-дизайну та комп’ютерної графіки (червень), 6 учасників, керівники Кот І.П., 

Савчук Л.В., Бондар Я.С.;      
д) онлайн: 
- Всеукраїнська дистанційна олімпіада з інформатики (інтернет портал «Всеосвіта» 

(жовтень), 30 учасників (21 диплом переможця: І м. – 1, ІІ м. – 10, ІІІ м. – 10), керівники Кот І.П., 
Савчук Л.В., Семенюк С.К. 

- всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» (інтернет портал «На урок») (жовтень),  32 
учасники (28 дипломів переможців: І м. – 17, ІІ м. – 8, ІІІ м. – 3), керівник Бондар Я.С.; 

- Міжнародний конкурс з інформатики комп’ютерної вправності «Бобер» (листопад), 75 
учасників (високий результат – 70, добрий – 4); 

- Міжнародний дистанційний інтернет-конкурс з інформатики «Олімпікс – Осіння сесія 
2018» (листопад), 12 учасників (12 дипломів переможців: І м. – 8, ІІ м. – 2, ІІІ м. – 2), керівники Кот 
І.П., Семенюк С.К.; 

- Всеукраїнський конкурс «Безпека на дорозі» (інтернет портал «Всеосвіта») (листопад), 39 
учасників (18 дипломів переможців: І м. – 5, ІІ м. – 7, ІІІ м. – 6), керівники Кот І.П., Семенюк С.К., 
Савчук Л.В.; 

- фестиваль скретч-проектів (листопад), 4 учасники, керівники Бондар Я.С., Семенюк С.К.; 
- Всеукраїнський конкурс «Екологічна грамотність» (портал «Всеосвіта») (листопад), 22 

учасники (8 дипломів переможців: І м. – 4, ІІ м. – 2, ІІІ м. – 4), керівник Кот І.П.; 
- Всеукраїнський конкурс «Слово до слова» (портал «На урок») (листопад-грудень), 21 

учасник (11 дипломів переможців: І м. – 4, ІІ м. – 3, ІІІ м. – 4), керівник Кот І.П.; 
- Інтернет-захід «Година Коду» (грудень), 46 учасників, керівники ІТ-напрямку. 
- Всеукраїнська дистанційна олімпіада з інформатики від проекту «Всеосвіта» (Зима) 

(січень), 10 учасників (І м. - 4 дипломи, ІІ м. - 1 диплом, ІІІ м. – 1 диплом); 
- всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» (портал «На урок»)  (лютий), 66 учасників (І 

м. - 32 дипломи, ІІ м. - 19 дипломів, ІІІ м. – 7 дипломів); 
- Інтернет олімпіада (портал «На урок») (лютий), 22 учасники (І м. - 3 дипломи, ІІ м. - 6 

дипломів, ІІІ м. – 4 дипломи); 
- Всеукраїнська дистанційна олімпіада з інформатики від проекту «Всеосвіта» (Весна) 

(березень), 29 учасників (І м. - 5 дипломів, ІІ м. - 6 дипломів, ІІІ м. – 6 дипломів); 
- конкурс "Наука - це цікаво" (На урок) (березень), 1 учасник;                 
- Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики «Олімпікс – Весняна сесія 2019» 

(березень), 24 учасники (І м. – 20, ІІ м. – 2, ІІІ м. – 2).  
Вміло організовують роботу із виявлення та розвитку обдарованих дітей керівники гуртків 

художньо-технічного напрямку («Основи дизайну» – Голодишина А.Є., «Виготовлення сувенірів» – 
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Чирська Н.В., Яцюра Н.О., «Цифрова фотографія» – Солодовник С.В.), залучаючи вихованців до 
участі у численних конкурсах. У поточному навчальному році учасниками 32 заходів став 168 
гуртківець, де отримали 93 перемоги: 

а) міський рівень: 
- конкурс "Безпека дитини – добробут країни" (жовтень), 18 учасників (8 дипломів 

переможців: І (3) м. – Нумержицька Анджеліна, Кулик Соломія, Неділько Софія, ІІ (3) м. – Борисюк 
Ірина, Калюх Анна, Петрущенко Катерина, ІІІ (2) м. – Новосад Мар’яна, Городюк Анна), керівники 
Голодишина А.Є., Яцюра Н.О., Чирська Н.В.; 

- виставка-конкурс «Чарівник світ волинської вишиванки» (грудень), 1 учасник (1 диплом 
переможця: ІІ м. – Падалюк Дарина), керівник Голодишина А.Є.,  

- виставка-конкурс «Новорічний подарунок» (грудень), 11 учасників (8 дипломів переможців 
– Манзюк Катерина, Петрук Вікторія, Жегестовська Надія, Ващук Ірина, Поліщук Іван, Якубенко 
Єлизавета, Петрущенко Катерина, Процик Анна), керівники Голодишина А.Є., Чирська Н.В., Яцюра 
Н.О.; 

- виставка-конкурс «Святвечір» (грудень), 1 учасник (1 диплом переможця – Петрущенко 
Катерина), керівник Чирська Н.В.; 

- конкурс "Ляльки-лялечки" (березень), 5 учасників, (2 дипломи переможці: ІІ м. – Ціздан 
Даша, Божко Софія), керівники Яцюра Н.О., Голодишина А.Є., Чирська Н.В.; 

- конкурс "Все про безпеку - вустами дітей" (лютий), 11 учасників (11 дипломів переможців: 
І м. – Бєцова Єлизавета, Видерко Софія, Жегестовська Надія, Нумержицька Анджеліна, ІІ м. – 
Гілеровська Христина, Петрук Вікторія, Петрущенко Катя, ІІІ м. – Ващук Саша, Калюх Анна, 
Поліщук Іван), керівник Яцюра Н.О., Голодишина А.Є., Чирська Н.В.; 

- конкурс "Ось мій рідний край, ось мій рідний дім" (лютий), 6    учасників  (6 дипломів 
переможців: Басюк Алін, Єндрущук Софія, Плахотна Анастасія, Романюк Анастасія, Телючик 
Анастасія, Тимофеєва Маргарита), керівник Солодовник С.В.;       

- конкурс "В об’єктиві натураліста" (березень), 1 учасник (1 диплом переможця: Романюк 
Анастасія), керівник Солодовник С.В.; 

- конкурс "Сонце України в наших руках" (лютий), 14 учасників (3 дипломи переможці: І м. – 
Тимофеєва Маргарита, ІІ м. – Філюк Марта, ІІІ м. – Телючик Анастасія), керівник Солодовник С.В.;    

- конкурс "Таланти ІІІ тисячоліття" (березень), 1 учасник (1 диплом переможця: І м. – 
Падалюк Дарина), керівник Голодишина А.Є.;             

- виставка ДУМ "Знай і люби свій край!" (березень), 9 учасників (ІІ к.м., 7 дипломів 
переможців: І м. – Божко Софія, ІІ м. – Кулик Соломія, Сорокіна Яна, Манзюк Катерина, Водько 
Олена, ІІІ м. – Неділько Софія, Божко Софія), керівник Яцюра Н.О., Голодишина А.Є., Чирська Н.В.; 

- виставка-конкурс "Краща великодня композиція" (квітень), 1 учасників, керівник Яцюра 
Н.О.;              

- конкурс юних фотоаматорів "Моя, Україно!" (травень), 8 учасників (12 дипломів 
переможців: І м. – Плахотна Анастасія, Романюк Анастасія, Сворень Дарина, Телючик Анастасія, 
Волкова Анастасія, Голюк Наталія, ІІ м. - Плахотна Анастасія, Телючик Анастасія, Філюк Марта, ІІІ 
м. - Плахотна Анастасія, Волкова Анастасія, Жидков Микола), керівник Солодовник С.В.; 

- конкурс юних фотоаматорів "Моя, Україно!" Бліц (травень), 5 учасників (2 дипломи 
переможці: ІІІ м. - Плахотна Анастасія, Романюк Анастасія), керівник Солодовник С.В.; 

б) обласний рівень: 
- конкурс малюнків "Безпека дитини – добробут країни" (листопад), 8 учасників (2 дипломи 

переможців: ІІІ м. – Нумержицька Анджеліна, Неділько Софія), керівники Яцюра Н.О., Чирська Н.В.; 
- конкурс-виставка новорічно-різдвяної атрибутики «Святвечір» (грудень), 1 учасник, 

керівник Чирська Н.В.; 
- конкурс "Новорічний подарунок" (січень), 8 учасників (1 диплом переможця: Ващук 

Ірина), керівник Голодишина А.Є.;       
- конкурс дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей" (лютий), 7 учасників (1 диплом 

переможця: І м. – Нумержицька Анастасія), керівники Яцюра Н.О., Голодишина А.Є., Чирська Н.В.; 
- конкурс малюнка "Ось мій рідний край, ось мій рідний дім" (лютий), 6  учасників (2 

дипломи переможців: Плахотна Анастасія, Романюк Анастасія), керівник Солодовник С.В.; 
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- конкурс "Все про безпеку - очима дітей" (квітень), 10 учасників (3 дипломи: Манзюк 
Катерина, Жегестовська Надія, Гілеровська Христина), керівники Яцюра Н.О., Голодишина А.Є., 
Чирська Н.В.; 

- конкурс "Таланти ІІІ тисячоліття" (березень), 1 учасник, керівник Голодишина А.Є., 
- конкурс "Сонце України в наших руках" (квітень), 1 учасник, керівник Солодовник С.В.; 
- виставка ДУМ "Знай і люби свій край!" (квітень), 2 учасники (1 диплом переможця: І м. - 

Божко Софія), керівник Голодишина А.Є.; 
- конкурс юних фотоаматорів "Моя, Україно!" (травень), 6 учасників (3 дипломи 

переможців: ІІ м. – Сворень Дарина, Телючик Анастасія, ІІІ м. – Плахотна Анастасія), керівник 
Солодовник С.В.; 

в) всеукраїнський рівень: 
- конкурс з інформаційних технологій для дітей та молоді «ІTalent» (грудень), 7 учасників, 

керівники Солодовник С.В.; 
- ХV міжрегіональний фото-, кінофестиваль «Осінні барви Буковини» (жовтень), 4 учасники 

(12 дипломів переможців: І (3) м. – Голюк Наталія, ІІ (2) м. – Волкова Анастасія, Жидков Микола, ІІІ 
(6) м. - Волкова Анастасія, Жидков Микола, Телючик Анастасія), керівник Солодовник С.В. 

- конкурс проектів з інформатики "Весела наука" (квітень), 5 учасників (1 диплом 
переможця: І м. – Голюк Наталія), керівник Солодовник С.В.; 

- виставка ДУМ "Знай і люби свій край!" (квітень), 1 учасник (1 диплом переможця: ІІ м. - 
Божко Софія), керівник Голодишина А.Є.; 

г) міжнародний рівень: 
- відкритий конкурс творчих робіт "Кольори всесвіту" (вересень), 2 учасники, керівники 

Яцюра Н.О., Голодишина А.Є.;       
- фестиваль дитячо-юнацької журналістики "Прес-весна на Дніпровських схилах" 

(березень), 2 учасники, керівник Солодовник С.В.; 
- конкурс дитячої творчості "Природа очима дітей" (квітень), 3 учасники, керівники 

Чирська Н.В., Голодишина А.Є.;       
- фестиваль народного мистецтва "Смарагдові витоки" (травень), 2 учасники (2 дипломи 

переможця: Божко Софія, Телючик Анастасія), керівники Голодишина А.Є., Солодовник С.В.      
Системною є організація роботи із розвитку навичок пошуково-дослідницької, 

конструкторської та винахідницької діяльності учнівської молоді педагогами предметно-
технічного напрямку («Радіоелектроніка» – Оксенюк А.Д., Белогур С.В., «Юні винахідники» – 
Федюк П.М., «Астрономія» – Поліщук Р.В.). Їх вихованці щороку є активними учасниками та стають 
переможцями обласних, всеукраїнських заходів даного напрямку. Результати поточного 
навчального року: участь у 9 заходах, 29 учасників, 14 дипломів переможців. 

а) міський рівень: 
- турнір ЮВІР (жовтень), 5 учасників, керівник Федюк П.М.; 
- конкурс-захист науково-дослідницьких робіт (грудень), 3 учасники (2 дипломи 

переможців: І (2) м. – Дударєв Андрій, Нітовська Марія), керівники Поліщук Р.В., Белогур С.В.; 
б) обласний рівень: 
- турнір ЮВІР (жовтень), 5 учасників (ІІ к.м.), керівник Федюк П.М.; 
- змагання з радіоелектронного конструювання (грудень), 2 учасники (І к.м., 2 дипломи 

переможців: І м. – Стащук Віктор, І м. – Єфімов Владислав), керівник Оксенюк А.Д., Белогур С.В. 
- конкурс-захист науково-дослідницьких робіт (лютий), 1 учасник (1  диплом переможця: ІІ 

м. – Нітовська Марія), керівник Поліщук Р.В.;         
- конкурс-захист науково-дослідницьких розробок з науково-технічного напрямку  

(березень), 4 учасники (ІІ к.м., 3 дипломи переможців: І м. – Іванова Ірина, Колеснік Роман, ІІ м. – 
Шпиняк Максим); 

- виставка технічної творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (квітень), 4 учасники 
(2 дипломи переможців: І м. – Данильчук Євген, Сюта Ілля), керівники Белогур С.В., Данильчук І.Є.; 

в) всеукраїнський рівень: 
- змагання з радіоелектронного конструювання (березень), 3 учасники, керівники Белогур 

С.В., Оксенюк А.Д.;            



12 

 

- виставка технічної творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (червень), 2 
учасники (2 дипломи переможці: ІІ м. – Сюта Ілля, ІІІ м. Данильчук Євген), керівники Белогур С.В., 
Данильчук І.Є. 

Відчутні результати у роботі з обдарованими дітьми досягають керівники гуртків 
спортивно-технічного напрямку («Юний картингіст» – Ковальчук С.І., «Спортивна 
радіопеленгація» – Молошик О.А., Запорожець С.А., «Судномоделювання» – Форманюк С.Г., 
«Автотрасове моделювання» – Кадлубицький П.І.). Вихованці систематично стають переможцями 
змагань різних рівнів (120 вихованців стали учасниками 27 заходів, де отримали 106 перемог): 

б) обласний рівень: 
- відкриті змагання учнівської молоді зі СРП (вересень), 4 учасники (ІІ к.м., 6 дипломів 

переможців: ІІ (5) м. – Петрук Владислав, Лобацький Тарас, Голюк Ольга, Гузюк Оксана, ІІІ м. – 
Лобацький Тарас), керівники Запорожець С.А., Молошик О.А.; 

- фестиваль технічної творчості учнівської молоді з нагоди 100-річчя позашкілля (грудень), 
8 учасників (3 дипломи переможців: І м. – Марчук Ілля, ІІ (2) м. – Бондарук Богдан, Данильчук 
Євген), керівники Кадлубицький П.І., Данильчук І.Є., Форманюк С.Г. 

- змагання з автотрасового моделювання (трасові) (березень), 4 учасники (ІІ к.м., 5 дипломів 
переможців: І м. – Данильчук Євген, ІІ м. – Марчук Ілля,  Данильчук Євген, ІІІ м. - Марчук Ілля,  
Возняк Андрій), керівники Данильчук І.Є., Кадлубицький П.І.;   

- змагання з автотрасового моделювання (кордові) (березень), 7 учасників (І к.м., 4 дипломів 
переможців: І м. – Пашкевич Олександр, Філіпович Лев, Марчук Михайло, Жук Олександр), 
керівник Кадлубицький П.І.;   

- змагання з повітряних зміїв (квітень), 5 учасників (І к.м., 8 дипломів переможців: І м. – 
Оніщук Веніамін, Возняк Андрій, Данильчук Євген, Філоненко Станіслав, ІІ м. -  Кульчицький 
Орест, Возняк Андрій, Філоненко Станіслав), керівник Данильчук І.Є.; 

- виставка-конкурс з історико-технічного моделювання (квітень), 3 учасники (2 дипломи 
переможці: ІІ м. – Пасічник Дмитро, Петрук Юрій), керівник Форманюк С.Г.;          - змагання з 
авіамодельного спорту (травень), 6 учасників (ІІ к.м. серед планерів), керівники Данильчук І.Є., 
Денисов С.В.;   

в) всеукраїнський рівень: 
- відкритий Кубок Тернополя з картингу (серпень), 7 учасників (ІІ к.м., 4 дипломів 

переможців: І м. – Потапчук Олександр, ІІ м. – Матаців Жан, ІІІ (2) м. – Матаців Жан, Гашимов 
Роман), керівник Ковальчук С.І.; 

- відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнака, старші юнаки) України з картингу. 
Фінал (IV ранг) (вересень), 7 учасників (ІІІ к.м., 13 дипломів переможців: І (5) м. – Матіців Жан,  
Ольшевський Назар, ІІ (3) м. – Гашимов Роман, Матіців Жан, Потапчук Олександр, ІІІ (5) м. – 
Потапчук Олександр, Гашимов Роман, Матіців Жан), керівник Ковальчук С.І.; 

- відкриті змагання на Кубок України з автомодельного спорту (трасові моделі, IV ранг) 
(листопад), 2 учасники, керівники Данильчук І.Є., Кадлубицький П.І.; 

- Кубок Галичини з автомодельного спорту (трасові моделі) (листопад), 3 учасник, керівник 
Кадлубицький П.І.; 

- Чемпіонат України з автомодельного спорту (кордові моделі у приміщенні, юнаки, IV ранг) 
(грудень), 5 учасники (1 диплом переможця: ІІІ м. – Філіпович Лев), керівники Кадлубицький П.І., 
Солодовник С.В. 

- відкриті змагання на Кубок України з автомодельного спорту  (трасові моделі) (січень), 4 
 учасники (4 дипломи переможців: ІІ м. – Шковелюк Назар, Крамар Богдан, ІІІ м. – Христозов 
Олександр, Шковелюк Назар), керівник Кадлубицький П.І.; 

- Кубок України з автомодельного спорту (кордові моделі у приміщеннях) (березень, 
Покров), 4  учасники (ІІ к.м., 4 дипломи переможців: ІІ м. – Жук Олександр, ІІІ м. Філіпович Лев (2), 
Пашкевич Олександр), керівник Кадлубицький П.І.; 

- змагання  з автомодельного спорту учнівської молоді (юнаки) (кордові моделі) (березень, 
Тульчин), 4 учасники (І к.м.,   6 дипломів переможців: І м. – Марчук Михайло, ІІ м. – Марчук Ілля 
(2), Пашкевич Олександр, Жук Олександр, ІІІ м. - Жук Олександр), керівник Кадлубицький П.І.; 

- відкриті всеукр. змагання з автомодельного спорту серед учнівської молоді (юніори) 



13 

 

(трасові) (березень, Дніпро), 4  учасники, керівник Кадлубицький П.І.; 
- відкриті змагання учнівської молоді зі СРП (квітень, Луцьк), 9 учасників (ІІ м. – Іщук Влад, 

ІІІ м. – Бойко Юліана, ІІІ к.м. (5), керівники Запорожець С.А., Молошик О.А.; 
- змагання з повітряних зміїв (травень), 4  учасники (ІІІ к.м., 4 дипломи переможців: ІІ м. – 

Данильчук Євген, ІІІ м. – Кульчицький Орест, Возняк Андрій, Данильчук Євген), керівник 
Данильчук І.Є.; 

- змагання учнівської молоді з картингу  (І етап) (квітень), 5 учасників (2 дипломи 
переможців: І м. – Ольшевський Назар, ІІІ м. – Гашимов Роман), керівник Ковальчук С.І.; 

- Чемпіонат України зі СРП (травень, Святогірськ), 2 учасники (1 диплом переможця: ІІ м. – 
Чилій Дмитро), керівник Запорожець С.А.; 

- змагання учнівської молоді з картингу на Кубок України (травень, Тернопіль), 6 учасників 
(ІІІ к.м. (2), 5 дипломів переможців: І м. – Матіців Жан, ІІ м. – Потарчук Олександр, ІІІ м. - 
Ольшевський Назар, Матіців Жан, Гашимов Роман), керівник Ковальчук С.І.; 

- Чемпіонат зі СРП (травень), 5 учасників (ІІІ к.м. (4), керівник Запорожець С.А.; 
- змагання з автомодельного спорту (трасові), (червень, Луцьк), 4 учасники, керівник 

Кадлубицький П.І.; 
- змагання учнівської молоді з картингу ІІ етап (у складі команди області) (липень), 2 

учасники (3 дипломи переможців: І м. - Матіців Жан, Гашимов Роман, ІІ м. - Матіців Жан), керівник 
Ковальчук С.І.; 

- виставка технічної творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (червень), 1 учасник 
(1 диплом переможця: ІІІ м. - Тендюк Денис), керівник Форманюк С.Г. 

г) міжнародний рівень: 
- змагання зі СРП (Польща) (травень), 4 учасники (ІІ к.м., 5 дипломів переможців, І м. – Іщук 

Вікторія, ІІ м. – Яцюк Дмитро, ІІІ м. - Яцюк Дмитро, Чилій Дмитро (2), керівник Запорожець С.А.; 
- Чемпіонат Світу зі СРП (червень), 1 учасник (Чилій Дмитро), керівник Запорожець С.А. 
Постійно оновлюється банк даних обдарованих і здібних вихованців гуртків, що дає змогу 

забезпечити єдину систему обліку обдарованих дітей, відстежити динаміку та результативність 
їхнього розвитку; здійснювати прогностичні заміри щодо результативності обдарованих і здібних 
дітей у конкурсах, змаганнях; створювати умови для накопичення, збагачення, поширення 
досвіду роботи педагогів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку 
обдарованості дитини. 

У 2018-2019 н.р. на обліку у банку даних обдарованих дітей перебували 65 вихованців за 
напрямками діяльності: спортивно-технічному (25 вихованців), предметно-технічному (6 
вихованців), початково-технічному (5 вихованців), художньо-технічному (9 вихованців), 
інформаційно-технічному (20 вихованців). 

Створений та оновлюється банк даних і педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. 
Занесено до Банку дані та оформлено картки на 13 педагогів.  

У Центрі проводиться облік та систематизація робіт (експонатів) вихованців, які отримали 
перемоги у заходах різних рівнів (виставках, конкурсах). Дані роботи оформлені у чотири 
каталоги за напрямками діяльності (предметно-технічний, художньо-технічний, інформаційно-
технічний, початково-технічний). Каталоги регулярно поповнюються.  

За результатами участі у організаційно-масових заходах різних рівнів 3 гуртківці Луцького 
міського ЦНТТУМ були нагороджені дипломами «Учень року – 2019» (із врученням грошової 
винагороди): Телючик Анастасія, гурток «Цифрова фотографія», керівник Солодовник С.В.; 
Марчук Ілля, гурток «Автомоделювання», керівник Кадлубицький П.І.; Іванова Ірина, гурток 
«Радіоелектроніка», керівник гуртка Белогур С.В. 

У цьому навчальному році 13 гуртківців склали підсумкову атестацію та отримати свідоцтва 
про позашкільну освіту: 3 вихованці гуртка «Основи дизайну» (керівник гуртка Голодишина А.Є.), 
10 вихованців гуртка «Юні користувачі ПК» (керівник гуртка Кот І.П.). Згідно затвердженого 
графіка підсумкова атестація проходила 15.05.2019 та 16.05.2019. 

Значна увага приділяється питанню організації оздоровлення дітей. У 2019 році за 
результативною участю в організаційно-масових заходах 20 вихованців оздоровилися у літній 
школі “Ерудит” (І зміна ДПЗОВ «Ровесник») та по 10 чол. у ІІІ і IV змінах ДПЗОВ “Ровесник”. 
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Одним із пріоритетних завдань Центру є організація міських масових заходів технічної 
творчості з учнівською молоддю міста, під час яких визначається їх рівень практичної підготовки, 
а також забезпечується змістовне дозвілля, створюються умови для пошуку та підтримки 
талановитих та обдарованих дітей. З цією метою Луцьким міським Центром науково-технічної 
творчості учнівської молоді у 2018-2019 н.р. проведено 15 міських організаційно-масових заходів, 
у яких взяли участь понад 370 учні ЗЗСО, ЗПО міста Луцька, представлено більше 490 робіт: 

- міський етап конкурсу дитячих малюнків  «Безпека дитини – добробут країни» для 
вихованців ЗПО (жовтень-листопад), 21 вихованець (22 роботи) із 3 ЗПО; 

- змагання радіокерованих автомоделей (жовтень), 12 учасників із 3 ЗЗСО (переможці у 
командному заліку: І м. – гімназія № 21 ім. М. Кравчука,  ІІ м. – ЗОШ № 15, ІІІ м. – НВК «Гімназія № 
14 ім. В. Сухомлинського»); 

- змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 
(грудень), 34 учасники із 16 ЗЗСО (переможці в командному заліку: І м. – Луцький міський 
ЦНТТУМ, ІІ м. – НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського», ІІІ м. – НВК № 26); 

- міський конкурс «Все про безпеку - очима дітей» (лютий-березень), 52 гуртківці із 2 ЗПО, 
представили 49 робіт; 

- міський конкурс юних фотоаматорів «Моя, Україно!»: І етап (заочний) – (січень-квітень), 61 
учень із 15 ЗЗСО, ЗПО, представили 163 робіт; ІІ етап (очний) бліц-конкурс (травень) – 22 
учасники із 9 закладів освіти; 

- змагання з радіоелектронного конструювання (січень), взяли участь 11 учнів із 7 ЗЗСО; 
командні перемоги: І м. – НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського», ІІ м. – ЗОШ І-ІІІ ст. № 23, ІІІ м. 
– ЗОШ І-ІІІ ст. № 25; 

- змагання з автомодельного спорту (кордові кімнатні моделі) (січень), учасниками змагань 
стали 26 учнів із 11 ЗЗСО; командні перемоги: І м. – НВК № 22, ІІ м. – НВК № 10, ІІІ м. – НВК 
«Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського», гімназія № 18; 

- конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок 
з науково-технічного напрямку  (березень), взяли участь 37 учасників із 14 ЗЗСО (переможці 
командного заліку:  І м. – НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського», ІІ м. – НВК № 10, ЗОШ № 23,  
ІІІ м. – ЗОШ № 25); 

- виставки технічної творчості (березень) - «Наш пошук і творчість тобі – Україно” (43 
експонати), учасниками стали 17 ЗЗСО, командні перемоги: І м. – НВК № 10, ІІ м. – НВК «Гімназія 
№ 14 ім. В. Сухомлинського», ЗОШ № 25, ІІІ м. – Луцький ліцей; декоративно-ужиткового 
мистецтва «Знай і люби свій край!» (180 експонатів), учасники із 25 закладів освіти, переможці в 
командному заліку: І м. – ЗОШ № 11-колегіум, НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського», ІІ м. – 
НВК № 22, ЗОШ № 23, ЦНТТУМ; ІІІ м. – ЗОШ № 13, ПУМ; технічного моделювання молодших 
школярів (55 експонатів), учасники – 11 ЗЗСО, переможці командного заліку: І м. – ІІ м. – НВК № 7, 
ІІІ м. – НВК № 24; НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського»; 

- конкурс українського декоративно-ужиткового мистецтва (народна  лялька) (квітень), 31 
учасник із 16 ЗЗСО (переможці командного заліку: І м. – НВК № 22, ІІ м. – ЗОШ № 13, ЗОШ № 15; ІІІ 
м. – гімназія № 4 ім. Модеста Левицького, НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського»); 

- міські змагання з картингу (травень), 27 учасників; 
- змагання з повітряних зміїв (травень), змагалися 43 учасники  із 13 ЗЗСО; переможці 

командного заліку  І м. – ЗОШ № 15, ІІ м. – ЗОШ № 23; ІІІ м. – ЗОШ № 11-колегіум. 
Переможці отримали дипломи різних ступенів, медалі, кубки та достойно представляли 

місто на обласному, всеукраїнському рівнях, виборовши хороші результати.   
Юні фотоаматори (керівник гуртка Солодовник С.В.) забезпечували фотозйомку усіх заходів, 

які проводилися протягом поточного періоду. 
Діяльність Луцького міського ЦНТТУМ з різних напрямків роботи систематично 

висвітлюється в мережі Інтернет: на власному сайті (http://lmcnttum.org.ua), на сторінках 
соціальних мережах (фейсбук), сайті клубу «Волинь-карт» (http://www.volyn-kart.org), сайті 
керівника гуртка ІТ-напрямку Бондар Я.С. (http://bondar2012.wordpress.com), сайт керівника 
гуртка (сумісника) ІТ-напрямку Стеблевця О.Л. (https://lnvk24.wordpress.com), ЗСО27 

https://zzso27.wordpress.com/, сайті керівника гуртка ІТ-напрямку Кот І.П. 

http://www.volyn-kart.org/
http://bondar2012.wordpress.com/
https://lnvk24.wordpress.com/
https://zzso27.wordpress.com/
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(https://gurtoksite.wordpress.com/).  
Триває співпраця з редакціями місцевих газет «Луцький замок», «Волинь-нова». Заклад 

тісно взаємодіє із місцевими телевізійними каналами «Волинське телебачення», «12 канал». 
Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяє організації роботи щодо 

запобігання дитячому травматизму. Проводяться бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки, 
профілактики отруєнь грибами, запобігання травматизму від вибухонебезпечних приладів, 
обговорюються правила поводження з електроприладами, правила поводження в громадських 
місцях, правила дорожнього руху, правила поведінки у зимовий період та під час проведення 
новорічних свят.  

Відповідно до річного плану роботи Центру та згідно наказу від 19.10.2018 № 80-од «Про 
проведення Тижня знань з  основ безпеки життєдіяльності», з метою запобігання загибелі дітей  
в умовах надзвичайних ситуацій, навчання правилам безпеки життєдіяльності та набуття ними 
практичних навичок поведінки під час їх виникнення, посилення проведення роботи щодо 
пропаганди правил безпеки життєдіяльності серед дітей, виховання у підростаючого покоління 
поважного ставлення для особистої безпеки, а також з метою підняття рівня інформаційно-
просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності в Луцькому міському 
Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді з 12.11.2018 по 18.11.2018 проходив 
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та Тиждень безпеки дорожнього руху.  

Протягом Тижня знань в Луцькому міському ЦНТТУМ були поновлені інформаційно-
довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах, проведені виховні 
заходи  з безпеки життєдіяльності у навчальних групах (конкурси дитячого малюнка на 
патріотичну тематику для передачі пораненим бійцям АТО, вікторини, конкурси малюнків з БЖ, 
творів, публікацій, презентацій, програм, технічних моделей), проведені тематичні бесіди та 
інформаційно-просвітницькі години  з безпеки життєдіяльності, проведено перегляд 
відеофільмів про безпеку життєдіяльності. На заняттях інформатики була проведена гра 
«Безпечний рух» на дотримання Правил дорожнього руху із застосуванням програм мобільних 
додатків доповненої реальності. 

Педагогами Центру протягом Тижня були проведені ряд бесід, інформаційних хвилинок, 
розмов щодо безпеки життєдіяльності вдома, побуті, на гуртку, в школі, на вулиці.  

Педагоги Центру особливу увагу звертали на проведення дій в умовах виникнення 
надзвичайних ситуацій, усі навчальні кабінети Центру поповнені навчально-методичною 
літературою, пам’ятками та інформаційними буклетами  щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 

У жовтні 2018 року Луцьким міським ЦНТТУМ був проведений міський етап обласного 
конкурсу «Безпека дитини – добробут країни» серед позашкільних закладів освіти міста, в якому 
взяв участь 21 гуртківець із 3 закладів позашкільної освіти, серед них 18 вихованців гуртків 
«Виготовлення сувенірів» та «Основи дизайну» Луцького міського ЦНТТУМ. Переможці конкурсу 
були відзначені дипломами управління освіти Луцької міської ради, а кращі роботи представлені 
на обласному етапі конкурсі.  

У жовтні 2018 року вихованець гуртків ІТ-напрямку Хвиць Тарас був учасником обласного 
конкурсу малюнків в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка на військово-патріотичну 
тематику. 

Протягом листопада місяця 48 вихованців інформаційно-технічного напрямку брали участь 
у всеукраїнському інтернет-конкурсі «Безпека на дорозі». Усі діти були відзначені дипломами, 
сертифікатами ці подарунками. 

Відповідно до вимог нормативно-розпорядчих документів педагоги систематично 
проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності, про що свідчать записи у відповідних 
журналах. Так, на початку семестру були проведені вступний та первинний інструктажі, у грудні 
цільовий інструктаж на зимовий період та проведення новорічних свят.  

У рамках проведення місячника безпеки життєдіяльності та  заходів з нагоди Всесвітнього 
Дня охорони праці, з метою удосконалення роботи безпеки життєдіяльності, створення здорових 
і безпечних умов навчання та праці, профілактики травматизму у закладі з 22 по 27 квітня 2019 
був проведений Тиждень охорони праці, який  проходив в рамках місячника безпеки 
життєдіяльності (наказ від 11.04.2019 № 38-од  «Про проведення місячника безпеки 

https://gurtoksite.wordpress.com/
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життєдіяльності»). 
Протягом місяця службою охорони праці ЦНТТУМ був проведений аналіз Угоди з охорони 

праці, здійснений огляд стану безпеки навчання та праці у навчальних кабінетах, перевірка 
документації з охорони праці та техніки безпеки, перегляд Інструкцій з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у відповідності до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, 
перевірка стану обладнання, ручного електрифікованого інструменту, контроль за 
забезпеченням дітей та працюючих засобами пожежогасіння, засобами індивідуального захисту, 
медикаментами, проведено навчання та перевірка знань з електротехнологічними працівниками.  

У лютому-квітні 2019 р. вихованці гуртків Центру (30 чол.) брали участь в міському та 
обласному заочному конкурсі «Все про безпеку – очима дітей» серед вихованців позашкільної 
освіти області, разом з управлінням державної служби надзвичайних ситуацій України у 
Волинській області, Волинською обласною організацією Добровільного пожежного товариства. З 
нагоди Дня охорони праці у Волинській області вихованці гуртків «Виготовлення сувенірів» та 
«Основи дизайну» взяли участь у конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» (7 
дітей) та отримали перемогу. 

Позашкільна освіта має вагоме значення у вихованні і соціалізації дітей та молоді, створює 
умови для формування національної ідентичності, соціального розвитку та творчої 
самореалізації дітей, організації дозвілля молоді, сприяє їхній соціальній захищеності та 
професійній орієнтації, профілактиці негативних проявів у молодіжному середовищі.  

Важливою метою є створення умов для розвитку та самореалізації особистості громадянина 
України. Тому громадянське, патріотичне, правове виховання виступає одними з головних 
напрямків виховної роботи Центру. Пріоритетами є: набуття молодим поколінням соціального 
досвіду; успадкування духовних надбань українського народу; формування у молоді, незалежно 
від національності, особистісних рис громадянина держави; розвиток духовності, фізичної 
досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

Виховний процес Центру спрямований на виконання наступних завдань: 
- забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей 

до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості, 
- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і 

громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості, 
- створення сприятливих умов для співробітництва педагогів, дітей та їх батьків, 
- створення умов для розвитку творчої самореалізації кожного вихованця, 
- формування позитивних загальнолюдських цінностей. 
 Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у Центрі, 

а саме – виховувати дитину активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати 
здатність до адаптації у суспільному житті. Для реалізації цих завдань складається план виховної 
роботи навчального закладу (на навчальний рік) та окремі плани педагогів. 

Національно-патріотичний аспект виховної роботи у Центрі має на меті сформувати у 
вихованців громадянську відповідальність, обов’язок перед державою, народом, розвивати 
пошану до історичної пам’яті українського народу, готовності до захисту своєї Батьківщини. 
Напрямок реалізується шляхом проведення тематичних заходів, бесід, інформаційних хвилин 
присвячених вшануванню пам’яті видатних українських діячів, героїв минулого та сьогодення, 
пам’яті героїв Небесної сотні, Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України: тематичні 
бесіди до Дня захисника України «День козацтва», «Ми – майбутнє України», «Україна - мати. Вмій 
її захищати», «Україна від козацьких часів до сьогодення» (Семенюк О.В., Яцюра Н.О., 
Голодишина А.Є., Семенюк С.К., Оксенюк А.Д., Солодовник С.В., Кот І.П., Мазур Ю.М., Денисов С.В.), 
тематичні бесіди до Дня гідності і свободи: «Патріотизм – потреба України, кожного українця», «Їх 
подвиги в пам’яті вічні» (Савчук Л.В., Семенюк О.В., Семенюк С.К., Голодишина А.Є., Оксенюк А.Д., 
Стеблевець О.Л., Вітковський Р.В.), бесіди присвячена Дню пам’яті Голодомору на Україні «28 
листопада – День пам’яті жертв Голодомору», «Жертвам голодоморів, їх пам’яті присвячується…» 
(Савчук Л.В., Голодишина А.Є., Яцюра Н.О., Чирська Н.В., Бондар Я.С., Поліщу Р.В.), створення 
інформаційних листівок до Дня пам’яті  жертв Голодомору «Трагедія українського народу» 
(Семенюк О.В., Кот І.П., Савчук Л.В.), «Хвилини пам’яті до Дня Героїв небесної сотні» (Оксенюк А.Д., 
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Семенюк О.В., Голодишина А.Є., Яцюра Н.О.), бесіда до дня Соборності України (Голодишина А.Є., 
Семенюк О.В.), тематична бесіда присвячена культурі мовлення «Як ми говоримо» до 
міжнародного Дня рідної мови (Чирська Н.В.), бесіда присвячена Дню пам’яті та примирення в 
Україні «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», «Полум’я пам’яті у наших серцях», «Дні пам’яті і 
примирення – ніколи знову…», «Криваве поле війни» (Чирська Н.В., Семенюк О.В., Панасюк Т.Є., 
Голодишина А.Є.) 

Виховання культури поведінки вихованця є невід’ємною складовою розвитку особистості 
дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань 
українського народу. Одним з аспектів морально-етичного, громадянського виховання є 
прищеплення дітям гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій, 
релігійних та державних свят, гуманне ставлення та взаємоповага між людьми, усвідомлення 
громадянського обов’язку, нетерпимість до порушень громадянського порядку, несправедливості.  

Даний напрям реалізовується через проведення заходів: тематичне спілкування з нагоди 
міжнародного Дня людей похилого віку (Чирська Н.В., Яцюра Н.О.), інформаційна хвилинка до дня 
толерантності «Уміймо бути вдячними», інформаційна бесіда «Бути турботливими та 
милосердними» (Семенюк О.В., Савчук Л.В., Солодовник С.В.), диспут «Вчись допомагати собі і 
меншим» (Панасюк Т.Є.), виготовлення листівок, презентацій до Дня працівників освіти (Савчук 
Л.В., Семенюк О.В., Кот І.П.), інформаційна хвилинка «День вчителя» (Белогур С.В.); заходи 
новорічно-різдвяної тематики – конкурс серед гуртківців на найкращу сніжинку, композицію, 
новорічний віночок і прикрашення ними кабінету (Яцюра Н.О., Чирська Н.В., Голодишина А.Є.); 
створення новорічної листівки, бесіда «Зимові свята в традиціях нашого народу» (Савчук Л.В.),  
хвилина спілкування «Святий Миколай – приклад добра і милосердя» (Голодишина А.Є.), 
створення презентацій, буклетів «Зимові традиції українців» (Семенюк О.В., Кот І.П.); тематична 
хвилинка «Я людина, але яка?», «Дружба, яка вона?» (Кот І.П.), «Людина починається з добра», 
диспут «Світ добра і зла», «Учись робити добро», «А дружити треба вміти», «Велике зло виростає з 
малої зернини. (Панасюк Т.Є.), заходи до Дня 8 березня, Дня закоханих, створення презентацій на 
тему «День Св.Валентина» (Савчук Л.В., Семенюк О.В.), конкурс на вітальну листівку до 8 Березня, 
конкурс на кращу валентинку до дня Св.Валентина (Чирська Н.В.), бесіди до Дня матері, «Величне 
слово «Мама» (Бондар Я.С., Семенюк О.В.), виставка «Подарунки для мами» (Голодишина А.Є.), 
бесіда «Ми жінку-матір славим у віках» (Чирська Н.В.), заходи до Дня вишиванки - створення  
електронного варіанту вишивки свого імені (Савчук Л.В., Семенюк О.В.), акція «Вишиванка єднає 
націю» (Голодишина А.Є., Семенюк О.В.), бесіда до дня Вишиванки (Яцюра Н.О.), новорічно-
різдвяної тематики – конкурс-виставка новорічних презентацій та листівок, робіт тощо (Семенюк 
О.В., Бондар Я.С., Чирська Н.В., Голодишина А.Є., Яцюра Н.О., Кот І.П.), екскурсія на виставку-
конкурс на кращу Великодню композицію (магазин «Світ канцелярії») (Бондар Я.С., Чирська Н.В., 
Семенюк О.В.), створення та огляд презентацій до всеукраїнського дня сім’ї «Міцна сім’я – міцна 
держава» (Семенюк С.К.) 

З метою надання підліткам об’єктивних сучасних знань щодо вироблення відповідального 
ставлення до власного здоров’я, усвідомлення його ціннісної значущості, викорінення 
легковажного ставлення відносно куріння, алкоголю, формування навичок здорового способу 
життя у Центрі було проведено ряд заходів: бесіди до міжнародного Дня відмови від куріння 
(Яцюра Н.О.), інформаційна хвилинка «Якщо хочеш бути здоровим – будь» (Яцюра Н.О.), 
п’ятихвилинка здоров’я (Бондар Я.С.), бесіди «Здоров’я найцінніший скарб», бесіда «Чистота 
важлива справа» (Кот І.П.), «Наше здоров’я – у наших руках» присвячена Дню фізкультури і спорту 
(Чирська Н.В.). 

Керівники гуртків систематично проводять інформаційні бесіди до відзначення 
«Всесвітнього дня здоров’я»: «Добре жити здоровим», «Здоровий спосіб життя – шкідливі 
звички», «Життя без шкоди здоров’ю», «Алкоголь, тютюн, наркотики – їх вплив», «Твоє життя – 
твій вибір», «Якщо ти вирішив кинути курити - Відмовся від куріння сьогодні!», «Здорова я – 
здорова нація», «Це стосується кожного» (Віл СНІД). Метою цієї роботи є забезпечення 
повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я, гармонії тіла і душі; 
виховання потреби дотриманні режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними 
знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя. 
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Педагоги Центру ведуть активну роботу щодо профілактики грипу, ГРВІ та кору. Метою цієї 
роботи є забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього 
здоров'я, гармонії тіла і душі; виховання потреби дотриманні режиму дня, у прагненні до 
оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя. 

З ціллю розвитку екологічного виховання керівники гуртків провели: «Збережемо дивосвіт 
природи» – екскурсія до Ботанічного саду присвячена Дню охорони природи, бесіду та екскурсію у 
парк до Дня збереження чистоти довкілля «Ми за чисту планету», конкурс «Замість ялинки 
зимовий букет» (Голодишина А.Є., Чирська Н.В., Яцюра Н.О.), вікторина «Рослини реагують на 
звук, на світло» (Панасюк Т.Є.), бесіда «Бережи птахів» (Панасюк Т.Є.), екскурсії у парк ім. Лесі 
України. Педагоги проводять тематичні бесіди про охорону природного середовища: 
інформаційно-просвітницька година до Дня землі, акція «Година Землі» (Голодишина А.Є., Бондар 
Я.С., Чирська Н.В., Яцюра Н.О.), диспут «Рослини люблять красу», бесіда «Рослини реагують на 
звук», «Бережіть птахів», «З любов’ю до рідної землі» (Панасюк Т.Є.), диспут до Дня Землі 
«Здоров’я планети у наших руках». (Голодишина А.Є.), тематична бесіда присвячена 
міжнародному Дню птахів (Чирська Н.В.,), хвилини-спогади присвячені Дню Чорнобильської 
трагедії (Чирська Н.В., Яцюра Н.О., Семенюк О.В., Голодишина А.Є., Панасюк Т.Є.). Робота в цьому 
напрямку покликана забезпечити підростаюче покоління знаннями про взаємозв'язок природи і 
суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і 
кожної людини зокрема, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за 
навколишнє середовище. 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію у проведенні таких 
заходів як виставка робіт «Осінні дари», екскурсії у музеї міста, на фотовиставки, відвідування 
фольклорної виставки «Берегиня», «Спільна Коляда» (Чирська Н.В., Голодишина А.Є., Яцюра Н.О.), 
бесіда до Дня художника України, вікторина «Чарівний олівець» (Голодишина А.Є.) 

Вихованці Центру залучаються до участі в естетичному оформленні навчальних кабінетів до 
свят, їх озелененні. Керівники гуртків проводили виховні заходи: конкурс на найкращу осінню та 
зимову композиції (Голодишина А.Є., Чирська Н.В., Яцюра Н.О.). 

Для популяризації науково-технічного напрямку, здійснення профорієнтаційної роботи 
керівники гуртків Центру проводили тематичні бесіди до Дня радіо, телебачення та зв’язку 
«Історія розвитку радіоелектроніки» (Оксенюк А.Д., Федюк П.М., Белогур С.В.), бесіди до Дня 
винахідника та раціоналізатора  «Перспективи розвитку «Робототехніки»» (Федюк П.М.), до Дня 
автомобіліста (Ковальчук С.І.), до Дня інформатики (Семенюк О.В., Бондар Я.С., Семенюк С.К., Кот 
І.П.). З метою ознайомлення гуртківців із професіями, які пов’язані з напрямком гуртка, 
проводилися години спілкування «Професія – вид трудової діяльності, заняття, що вимагає 
спеціальної підготовки», «Цікаво знати» (Голодишина А.Є., Панасюк Т.Є.), бесіди 
«Сільськогосподарська техніка»,  «Дорога хлібу від поля до столу», вікторина «Чи знаєш ти …», 
бесіда «Числові велікани навколо і в середині» (Панасюк Т.Є.), вікторина «Подорож до острову 
комп’ютерних знань» (Савчук Л.В.), інформаційна хвилинка «Я і мої захоплення» (Семенюк О.В.). В 
рамках проведення Тижня технічної творчості на базі ЗЗСО № 14, було проведено змагання з ПТМ 
серед учнів освітнього закладу (Мазур Ю.М.). Проводять тематичні бесіди до Дня авіації і 
космонавтики (Поліщук Р.В., Белогур С.В., Оксенюк А.Д., Панасюк Т.Є.), бесіди до Всесвітнього Дня 
космонавтики  «Людина і космос» (Семенюк С.К.), вікторину «Чи знаєте ви, що…», інформаційні 
хвилини,  екскурсія на виставку технічної творчості в обласний ЦНТТУМ (Панасюк Т.Є.). 

Педагогами Центру було проведено ряд заходів щодо профілактики злочинності серед 
неповнолітніх, а саме: профілактичні заходи щодо запобігання формування та розвитку серед 
дітей залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернет залежності (особливу увагу 
звернули керівники гуртків ІТ напрямку), проведені бесіди щодо запобігання відвідування сайтів, 
що не мають відношення до навчального процесу (Вітковський Р.В., Семенюк О.В., Семенюк С.К., 
Бондар Я.С., Кот І.П., Савчук Л.В., Стеблевець О.Л.), бесіди «Твоя інформаційна безпека», «Дружба 
через Інтернет, «за і проти» (Семенюк О.В., Савчук Л.В.), «Закон на захисті твоїх прав» (до 
міжнародного Дня прав людини) (Семенюк О.В.), бесіда «Якщо мобілка приросла до вуха» 
(Чирська Н.В.). 

Керівники гуртків Центру формують та постійно поновлюють банк даних інформації щодо 
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наявності закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти та вищих 
закладів освіти різних рівнів акредитації для подальшого навчання вихованців за напрямком 
гуртка. Педагоги проводять бесіди із гуртківцями щодо професій, які пропонує сьогодення (за 
напрямком гуртка) та вимог, які ставить професія перед людиною. 

На належному рівні педагоги Центру систематично проводять профорієнтаційну роботу, 
забезпечують молодь інформацією про зміст та перспективи розвитку професій. Проводять 
моніторинг щодо подальшої долі випускників Центру з того чи іншого напрямку.  

В ході організації освітнього процесу педагоги закладу забезпечують реалізацію основних 
завдань профорієнтаційної роботи з вихованцями: ознайомлюють вихованців з професіями та 
правилами свідомого вибору професії; забезпечують формування та розвиток спрямованості 
особистості на самопізнання і власну активність як основу майбутнього професійного 
самовизначення; навчають співставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття 
конкретної професії.  

Найбільш вживаним компонентом профорієнтаційної роботи в гуртках є професійна 
інформація, що забезпечує ознайомлення вихованців із змістом і перспективами розвитку 
професій, формами та умовами оволодіння ними, станом та потребами ринку праці, вимогами до 
набуття конкретних професій, можливостями професійно-кваліфікаційного становлення тощо.  

У березні-травні активізували профорієнтаційну роботу через проведення наступних 
заходів: бесіди, дискусії, інформаційні хвилини, круглі столи «Чи буває професійний вибір 
неправильним», «Здоров’я і вибір професії», «Інтереси, здібності, покликання і вибір професії», 
«Коли ти обираєш майбутнє», «Моя професія – моє майбутнє», «Потреби ринку праці в 
спеціалістах», «Розмаїття талантів», «Свідоме самовизначення в майбутньому», «Твоя кар’єра 
починається сьогодні», «Щоб отримати професію, спеціальність, що важливіше: гарні знання чи 
гарні гроші?», «Як стати професіоналом»; масові заходи (конкурси, вікторини, виставки, квести): 
конкурс загадок про професії «Калейдоскоп професій», виставки малюнків «Моя майбутня 
професія», «Всі професії чудові – всі роботи до вподоби», «Професії моїх батьків», конкурс  
інформаційних листівок (буклетів) «Світ професій», «Ярмарок професій», захист проектів, 
презентацій з теми: «Мій вибір професійної діяльності і реалізація професійного плану», «Мої 
життєві плани, перспективи і можливості», «Презентація професій», «Трудова династія моєї 
родини». Вихованцям демонструвалися профорієнтаційні відеоролики, проводилися екскурсії у 
вищі і середні професійні навчальні заклади (у період проведення Дня відкритих дверей у 
закладах). Організовувались зустрічі   з  випускниками гуртків,  які  навчаються у вищих і середніх 
професійних навчальних закладах.  

Вихованці гуртків «Радіоелектроніка» та «Програмування» 16 березня 2019 року провели 
зустріч із Валентином Юрійовичем Заблоцьким, завідувачем кафедрою електроніки та 
телекомунікацій, кандидатом технічних наук, доцентом Луцького національного технічного 
університету, який ознайомив присутніх з умовами вступу у ЛНТУ, повідомив про структуру 
закладу, спеціальності, якими оволодівають студенти під час навчання. Особливу увагу приділив 
питанню співпраці закладу із роботодавцями, які після навчання забезпечують випускників 
університету робочими місцями.  

Педагоги оновили інформаційні куточки «Твоя професія – твоє майбутнє» (де представлені 
перелік професії різних типів, вимог до людини, які ставить професія, діагностичні методики, 
перелік навчальних закладів, де діти можуть продовжувати навчання за напрямком роботи 
гуртка). 

Допомогою у самовизначенні вихованців щодо подальшої професійної самореалізації є 
електронні ресурси http://profi.org.ua/profes/vchitel.shtml та https://studway.com.ua/proforientacia/, 
де описані характеристики розповсюджених спеціальностей; якості людей, що забезпечують 
успішність виконання професійної діяльності та перешкоджають ефективності професійної 
діяльності. Також тут представлені адреси навчальних закладів, що навчають певним професіям, 
експрес-методики придатності до професії. 

Одним із важливих компонентів навчально-виховної діяльності є позанавчальна робота. 
Для підвищення мотивації навчальної діяльності, згуртування вихованців, а також з метою 
організації змістовного дозвілля під час канікул педагоги Центру залучають вихованців до 

http://profi.org.ua/profes/vchitel.shtml
https://studway.com.ua/proforientacia/
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різноманітних масових заходів. 
У період осінніх канікул вихованці гуртків «Основи дизайну», «Виготовлення сувенірів» 

організували конкурс на кращу осінню композицію «Осінній вернісаж» (понад 30 учасників), а під 
час зимових канікул проведена новорічно-різдвяні виставка «Новорічний сувенір» (понад 47 
учасників). Гуртківці ПТМ та ТММШ організували виставку «Подарунок від Святого Миколая» 
(більше 20 робіт). Вихованці Центру художньо-технічного напрямку та їх батьки вкотре 
долучилися до благодійної акції «Тепла іграшка надії», із виготовлення ялинкові прикраси з 
фетру, яка мала на меті зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям (Яцюра Н.О., 
Голодишина А.Є., Чирська Н.В.).  

Педагоги ІТ-напрямку під час осінніх канікул організували заходи: конкурс «QR-квест 
«Доповни свою реальність», конкурс серед гуртківців «Юний тестувальник в Скретч» (Бондар Я.С., 
понад 40 учасників), конкурси «Мандрівка островами комп’ютерних знань», «Інтелектуальний 
марафон з інформатики» (Кот І.П., понад 40 вихованців).   

На зимових канікулах вихованці Центру (більше 40 дітей) весело провели час на святі 
«Новорічний вогник» (26.12.2018, 28.12.2018, організатори ПУМ).  

У січні гуртківці ІТ-напрямку брали участь у захисті своїх проектів на конкурсі юних 
інформатиків «Ярмарок ідей». На весняних канікулах педагоги провели для юних інформатиків 
цікаві заходи – брейн-ринг та квест «Острів скарбів», конкурс з програмування "Сам собі Любарт", 
комп’ютерний марафон, інтелектуальна гра "Ерудит", QR-квест "Lord of Python". 

З метою організації цікавого дозвілля на осінніх та зимових канікулах для школярів міста 
Луцька Центром практикується проведення майстер-класів. 

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Центру проводилося за 
співпраці педагогічного колективу з батьківським активом. Батьки є соціальним замовником 
освітніх послуг Центру, тому беруть активну участь у освітньому процесі. Залучення батьківської 
громадськості до життя гуртків та закладу підсилює освітній і виховний потенціал Центру, 
допомагає зміцнити матеріально-технічну базу, забезпечує необхідні умови для проведення 
масових заходів в позашкільному закладі.  

Громадськість, батьківський актив беруть активну участь в роботі закладу та дають високу 
оцінку проведенню масових заходів та організаційно-масової роботи Центру. 

Відповідно до плану роботи у квітні-травні 2019 року були проведені відкриті батьківські 
збори, де керівники гуртків та їх вихованці звітувалися перед громадськістю про роботу та 
досягнення за 2018-2019 н.р.  

В подальшій роботі слід посилювати співпрацю з батьками, активно залучати батьківський 
актив до проведення загальних зборів, педагогічних бесід, «круглих столів», тематичних 
консультацій, організації спільного дозвілля, проведення днів відкритих дверей, організації 
різноманітних масових заходів протягом навчального року. 

2018 рік став ювілейним роком для Луцького міського Центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді – заклад відзначив своє 45-річчя, долучився до 100-річчя позашкільної освіти в 
Україні. 

Для розвитку національно-патріотичного виховання вихованці та працівники у травні 
долучилися до всеукраїнської акції «День вишиванки».   

Луцький міський ЦНТТУМ долучився до міського Фестивалю сім’ї (травень) (організатори - 
обласне відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Молодь з місією»), виступивши 
співорганізаторами конкурсу дитячого малюнка та фотографії «До Дня матері». 

Вихованці та педагоги стали учасниками міських заходів, приурочених Міжнародному дню 
захисту дітей (червень): фестиваль дитячої творчості «Всі ми діти твої, Україно!» (організатори – 
ПУМ), фестиваль «Аеросфера – 2019» (департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради). 

Підсумки роботи кожного напрямку гуртків були підбиті на урочистих лінійках, де 
найкращим гуртківцям вручені грамоти за активну участь у роботі гуртка. 
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У 2018-2019 навчальному році діяльність методичної служби Центру була зорієнтована на 
створення умов, які  сприяли професійному становленню педагогів, їх творчому зростанню, 
залученню до інновацій, дослідництва, пошуку, експерементування. Вони були спрямовані на 
запровадження педагогами інновацій, елементів перспективного педагогічного досвіду, які 
сприяли ефективній діяльності. 

Заклад працював  над методичним питанням «Педагогіка співробітницива у ПНЗ як 
ефективний ресурс його належного функціонування» (1 рік). Діяльність методичного кабінету та 
методистів Центру задекларована у наказі «Про структуру методичної роботи та організацію 
роботи з педагогічними працівниками у 2018-2019 навчальному році»  (№ 65-од від 10.09.2018), у 
матеріалах нарад при директору, педагогічних рад. В них чітко окреслені пріоритети та 
розставлені акценти, що дозволяють відстежувати діяльність та побачити результати роботи.  

Втілення ідей проблемного питання вимагало вирішення у системі методичної роботи 
конкретних завдань: 

забезпечення доступності позашкільної освіти, збереження та розширення мережі гуртків;  
організація методичної підготовки, сприяння у курсовій перепідготовці педагогічних 

працівників, які працюють із дітьми, котрі мають особливі освітні потреби; 
забезпечення методичного супроводу участі вихованців у конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, різних 
змаганнях різних рівнів;  

створення умов для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної 
роботи, фахових змагань, виставок; через забезпечення економічних та соціальних гарантій, 
підвищення їх фахової підготовки та кваліфікаційного рівня; подальше удосконалення системи 
морального та матеріального стимулювання за високі досягнення; 

використання у педагогічній практиці інноваційних та здоров’язбережувальних технологій 
навчання;  

підвищення ефективності експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності на базі 
освітніх установ міста;  

зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов для належного  функціонування  
відповідно до сучасних вимог; 

реалізація зв’язків міжнародного, всеукраїнського рівня співпраці між педагогічними та 
учнівськими колективами міста, країни та зарубіжжя; 

забезпечення належного науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогів, 
підвищення їх освітнього рівня та мотивації до самоосвітньої підготовки, потреби у додатковому 
здобутті ними фахових знань, необхідної курсової перепідготовки та ефективної організації 
атестації; 

забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації 
педагогічних працівників, підвищення їх фахової підготовки та кваліфікаційного рівня; 

формування захопленого, небайдужого, професійного педагогічного колективу; 
формування позитивного морально-психологічного клімату у колективі; подальше 

зростання іміджу закладу;  
подальше впровадження системи морального та матеріального стимулювання вихованців і 

педагогів за високі досягнення;  
створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих 

інноваційних методів у роботі з дітьми під час оздоровчої кампанії. 
Система методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі спрямована на вироблення 

конкретних умінь педагогів за результатами підвищення кваліфікації через самоосвіту, курсову 
перепідготовку та методичну роботу. На початку навчального року для керівників гуртків 
проводився настановчий методичний тиждень (ознайомлення педагогів з нормативними 
документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичними листами, 
розпорядженнями). 

З метою стимулювання керівників гуртків до самоосвіти, самовдосконалення  шляхом 
вивчення  педагогічного досвіду традицією стало взаємовідвідування відкритих занять, виховних 
заходів відповідно до індивідуальних планів із навчально-виховної роботи педагогів Центру на 
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рік. 
У плані методичного кабінету зафіксовано індивідуальні науково-методичні проблеми, над 

якими працюють педагоги з реалізації завдань проблеми закладу. 
З метою підтримки постійних зв’язків із методичними службами різних установ та 

індивідуального, групового консультування керівників гуртків, педагогів-практиків з актуальних 
проблем сучасного позашкілля та інших типів навчальних закладів, популяризації науково-
технічної творчості серед учнівської молоді  наказом по Центру (№ 67-од від 10.09.2018) 
затверджено графік консультацій на допомогу керівникам гуртків  шкіл міста у вивченні та 
розв’язуванні складних для них технічних питань, які проводять педагоги  Центру. За своїм 
змістом вони можуть бути як теоретичними, так і практичними.  

Наказом про організацію методичної роботи були визначені  голови МО з числа досвідчених 
педагогів закладу. Методичні об’єднання закладу працювали у режимі створення сприятливих 
умов для зростання професійного статусу педагогів, підвищення їх кваліфікаційного рівня. У 
вересні було затверджено плани та методичні проблеми, над якими вони працювали протягом 
поточного навчального року, визначено голів МО з числа досвідчених педагогів: керівників 
гуртків інформатики (голова МО – Савчук Л.В., методист); керівників гуртків декоративно-
прикладного мистецтва та початкового технічного моделювання (голова МО - Голодишина А.Є., 
керівник гуртка «Основи дизайну. Кожне МО запланувало та провело 3 засідання, на яких 
розглядалися як організаційні питання (рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, серпневої міської конференції, зміни  у навчальних програмах, підготовка та 
проведення міських змагань і т.д.), так і науково-методичні. Педагогічний колектив Центру 
завжди зосереджений на запровадженні новацій. Значна інформація, яка презентує стиль, почерк 
роботи кожного МО міститься у звітах голів методичних об’єднань, керівників гуртків.  Вони 
засвідчують, що пріоритетними інноваційними технологіями у роботі педагогів закладу є 
технології інтерактивного, розвивального, особистісно зорієнтованого, проблемного навчання, 
широко використовується технологія створення ситуації успіху.  

Функціонує «Школа педагогічної майстерності» з метою удосконалення, збагачення та 
взаємообміну знань педагогів з проблем теорії та методики навчання і виховання, що сприяє 
виробленню єдиної педагогічної позиції з важливих психолого-педагогічних проблем.  

Керівники гуртків закладу постійно удосконалюють свою фахову майстерність. Зростання 
професійної активності педагогів відбувається через участь у засіданнях методичних об’єднань, 
педрад, семінарах та участь у конкурсах педагогічної майстерності. Так, у жовтні педагогами 
Центру було проведено консультації для керівників шкільних гуртків ПТМ (Данильчук І.Є., 
керівник гуртка ПТМ, керівник гуртка-методист), у листопаді - консультації з питань підготовки 
учасників до змагань з автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі) (Кадлубицький П.І., 
керівник гуртка автомоделювання).  У жовтні був проведений семінар для вчителів інформатики 
міста «Дайте таланту крила» в рамках міської опорної школи (Бондар Я.С., керівник гуртка ІТ-
напрямку, керівник гуртка-методист), а в листопаді семінар для учителів обслуговуючої праці та 
керівників гуртків художньо-технічного напрямку  «Традиції народного одягу Волині» 
(Голодишина А.Є., керівник гуртка «Основи дизайну», керівник гуртка-методист). 

Педагогами Центру впроваджуються сучасні педагогічні технології та інноваційній форми 
роботи з учнівською молоддю. У вересні-жовтні 2018 року Бондар Я.С. брала участь у конкурсі 
«Кращий STEM-урок», який проводився Громадською організацією Центр «Розвиток 
корпоративної соціальної відповідальності», Фондом ООН у галузі народонаселення і 
Міністерством освіти і науки України за підтримки партнерів:  ДНУ   «Інститут   модернізації  
змісту  освіти»,   Громадська  спілка «СТЕМ КОАЛІЦІЯ» з метою популяризації ідей STEM-освіти, 
виявлення і підтримки талановитих педагогічних працівників, створення бази даних розробок 
інтегрованих уроків/заходів та заохочення педагогів застосовувати STEM-технології під час 
навчання молоді, а також мотивування дівчат-підлітків вивчати через STEM-підходи природничо-
технічні науки та була відзначена нагородою. Вихованка гуртка «Основи поліграфії Бутеєць Віра 
(керівник Семенюк О.В.), активно долучається до інформаційного середовища «Дівчата STEM» 
через сторінку в соціальній мережі фейсбук.   

Бондар Я.С. брала  участь у церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2018. 
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Педагоги Центру беруть активну участь в методичних заходах для освітян. Проходять 
навчання: 

- Всеукраїнські семінари-практикуми суддів судномодельного напряму, 

автомодельного спорту – Кадлубицький П.І.; 

- Всеукраїнська літня школа «Морський Workshop з професійними Хмарами», 

навчальний курс «Школа розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів освіти» (Ліцензія МОН України), зимова сесія «WEB-STEM-школа-2019» 

науково-методичного центру Управління освіти Білоцерківської міської ради, вебінар 

«Можливості Google в освітньому середовищі» та онлайн-конференція «Сучасні освітні 

тенденції: STEM, STEAM та учнівські проекти» Всеукраїнського освітнього  проекту «На урок» – 

Семенюк О.В.; 

- навчальний курс «Школа розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів освіти» (Ліцензія МОН України), вебінари та навчальні 

курси на порталах "На урок", "Всеосвіта", "EDERA" тощо – Савчук Л.В. 

- Всеукраїнський онлайн-марафон «Навчальна діяльність старшокласників за сучасних 

умов: організаці, мотивація, результат», вебінар «Інтернет-сервіси для роботи заступника 

директора школи» – Бондар Я.С. 

 Беруть участь в проведенні заходів: 
- Кот І.П. – координатор Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта Весна 2019», 

Всеукраїнського конкурсу «Садок вишневий коло хати» проекту «Всеосвіта». 

 Діляться методичними напрацюваннями: 
- Кот І.П. – поповнює бібліотеку «На урок» авторськими розробками; 

- Бондар Я.С. – розробила матеріали олімпіади з інформатики проекту Всеосвіта, 

виступила на V Львівському Фестивалі гуманної педагогіки. 

 Керівники гуртка «Радіоелектроніка» Белогур С.В. та Оксенюк А.Д. брали участь в 
обласному семінарі для вчителів фізики, керівників гуртків предметно-технічного напрямку 
освітніх закладів області «Шляхи розширення мережі гуртків науково-технічного спрямування». 
Белогур С.В. на згаданих семінарах продемонстрував майстер-клас «Створення 3Д-принтера 
власними руками: від ідеї до втілення її у вироби». 

Дирекція активно залучає освітян до фахових змагань з метою підтримки їх творчих 
ініціатив, інноваційної діяльності, популяризації здобутків. Це засвідчила перемога директора та 
педагога Центру Данильчука І.Є. в міському конкурсі «Успішний педагог». Педагогічна команда 
ДПЗОВ «Ровесник» стала переможцем конкурсу педагогічної майстерності Фестивалю таборів, 
який був організований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація за нове покоління 
«Лелека» та проведений м. Одеса на базі дитячого табору «STAR TIME»).  

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету Центру, у 
якому зібрані матеріали творчих знахідок педагогів закладу, атестаційні матеріали, конспекти 
занять та позакласних заходів, матеріали науково-практичних конференцій, фахові журнали, 
газети, папки із передового педагогічного досвіду педагогів, каталог методичних доробків та 
методичні доробки педагогів Центру, матеріали учасників професійного конкурсу «Джерело 
творчості», допоміжні методичні матеріали тощо. Роботу методичного кабінету організовано за 
кількома напрямками: забезпечення педагогів необхідною сучасною інформацією про надбання 
педагогічної науки та практики; стимулювання педагогів до впровадження елементів 
інноваційних технологій у практичну діяльність; накопичення та зберігання власних 
педагогічних напрацювань, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного 
колективу; створення сприятливих побутових умов для самоосвіти педагогів у межах Центру, 
створення умов для якісного проведення засідань атестаційної комісії, школи молодого педагога, 
індивідуальних бесід, консультацій тощо. Триває систематичне поповнення сучасною 
методичною літературою, періодичними виданнями та матеріалами про роботу педагогів 
закладу. 
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Вагоме значення у форматі інформування педагогів має передоплата фахових газет та 
журналів, методичної  преси. У поточному навчальному році здійснено передплату 3 фахових 
найменувань на суму 1 299, 74 грн. Під час проведення занять керівники гуртків 
використовували літературу передбачену програмами, періодичні фахові видання, посібники та 
методичні матеріали розроблені власними силами та колегами з інших позашкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладів, матеріали мережі Інтернет тощо. 

У системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема самоосвітньої роботи, 
педагоги мали вільний від занять  час – методичний день – для роботи в методичних кабінетах 
Центру та Волинського обласного ЦНТТУМ, управління освіти, ВІППО, у бібліотеках міста.  

Ефективним ресурсом демонстрації авторського стилю педагогів, їх креативних підходів до 
організації освітнього процесу, сучасного менеджменту, засобом професійної самореалізації 
залишається міська виставка навчально-методичних видань «Творчі сходинки педагогів  Луцька». 
У  2018-2019 н. р. На ній представлено 4 методичних доробка Центру: «Бонусна система 
оцінювання рейтингу гуртів під час табірної зміни у ДПЗОВ «Ровесник» (методична розробка 
Філонюк А.В., методист); «Легендарно-планетарний квест «ЦЕНТРУМ-45» (приурочений 45 
річниці закладу)» (методична розробка Філонюк А.В., методист); «Дайте таланту крила» 
(матеріали міського семінару вчителів інформатики) (збірник Бондар Я.С., керівник гуртків 
інформаційно-технічного напрямку, укладач Савчук Л.В., методист); «Заняття основна форма 
організації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти» (методичні рекомендації 
Солодовника С.В., методист, керівник гуртка «Цифрове фото») з яких 3 останні – перемогли на 
міській та відібрані на обласну виставку педтехнологій. Представлено 1 методичний доробок для 
участі у Всеукраїнському конкурсі рукописів – «Швидкісне маневрування та шосейно-кільцеві 
перегони на шляху до чемпіонського титулу в автомодельному спорті (Династія Ковальчуків)» за 
авторством Ковальчука С.І., керівник гуртка «Юний картингіст» та Філонюк А.В., методист Центру 
(перемога на обласному рівні та буде представлений на всеукраїнському). 

Активовано роботу щодо висвітлення власного педагогічного та тренерського досвіду 
педагогами закладу – статті у збірнику «Освітні горизонти» («Квест-подорож «ЦЕНТРУМ - 45» – 
Філонюк А.В., методист), та в періодиці (журнал «Комп’ютер в школі і сім’ї» №4, 2018 р., стаття 
«Тут зростають юні інформатики – виховання всебічно розвиненої особистості в позашкіллі 
засобами інформатики» – Бондар Я.С., керівник гуртка інформатики), вебінари на 
всеукраїнському вебпорталі Всеосвіта «Українознавчі аспекти викладання інформатики» та 
«Доповни свою реальність» – Бондар Я.С.  

Фінансове забезпечення та розвиток матеріально-технічної бази. 
Адміністрація закладу приділяє значну увагу питанням поповнення матеріально-технічної 

бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпеченню необхідних умов для проведення 
масових заходів у позашкільному закладі, оновленню методичної та фахової літератури, 
періодики. 

У поточному навчальному році на базі Центру розпочала функціонувати фотолабораторія. 
Поступово приміщення обладнується необхідною технікою та меблями. Придбано обладнання, 
сучасний комп’ютер, робочі столи для дітей. 

З метою поліпшення організації освітнього процесу придбано 10 планшетів для 
функціонування гуртка «Розробка мобільних додатків» (каб. 53). 

Тривають роботи із встановлення стаціонарного кордодрому у кабінеті № 8 (лабораторія 
ПТМ). 

У Центрі функціонує 7 навчальних кабінетів. Щороку відповідною комісією здійснюється 
огляд та аналіз роботи приміщень закладу. У цьому н.р., в результаті огляду, було встановлено, що 
зміцнена навчально-матеріальна база у всіх кабінетах. Продовжують роботу на  достатньому рівні 
проатестованих 5 кабінетів, на високому рівні 2 кабінети – дизайну (№ 46, відповідальна 
Голодишина А.Є.), інформатики (№ 52, відповідальна Бондар Я.С.), навчально-матеріальна база 
яких у повній мірі використовується для проведення внутрішніх, міських та обласних 
організаційно-масових та інформаційно-методичних заходів.  
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І. УПРАВЛІНСЬКА, 
КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

І.1. Організація роботи дирекції 

Заходи Термін проведення 
Відповідальні  
за проведення 

Залучені до проведення 

Педагогічні ради 

Серпень 2019 
Січень 2020 
Квітень 2020 
Травень 2020 

Данильчук І.Є. 
Члени педагогічного 
колективу 

Інструктивно-адміністративні наради 
дирекції 

Щовівторка Данильчук І.Є. 

Заст.дир з навч.-вих. роб., 
заступник директора з АГР , 
методисти, зав. орг.-масовим 
відділом 

Інструктивно-методичні наради Щомісяця  Данильчук І.Є. 
Працівники Луцького 
міського ЦНТТУМ 

Наради при директорові Щомісяця Данильчук І.Є. 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С. 
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

Загальні збори трудового колективу, 
 
засідання Ради Центру 

Вересень 2019  
Травень 2020,  
згідно плану роботи Ради 

Директор, 
голова Ради 

Члени трудового колективу, 
члени Ради та запрошені 

 
І.2. Робота педагогічної ради 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

проведення 

Відповідальні  
за підготовку 

матеріалів 

Відмітка про 
виконання 

1 Про підсумки роботи Луцького міського ЦНТТУМ в 2018-2019 н.р. щодо 
надання якісної позашкільної освіти та завдання на 2019-2020 н.р. 

серпень 
2019 р. 

Данильчук І.Є.  

Затвердження Структури Центру на 2019-2020 навчальний рік Данильчук І.Є.  

Затвердження плану роботи Центру та плану роботи методичного 
кабінету на 2019-2020 н.р. 

Данильчук І.Є. 
Бондар Я.С. 

 

Затвердження робочого навчального плану Центру на 2019-2020 н.р. Данильчук І.Є.  

Затвердження переліку навчальних програм для гуртків Центру Семенюк О.В.  

Про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. Бондар Я.С.  

 Про участь у конкурсі «Успішний педагог»  Данильчук І.Є. 
Бондар Я.С. 

 

2 Навчання у співробітництві як ефективна педагогічна технологія у 
позашкільній освіті 

січень   
2020 р. 

Бондар Я.С..  

Розгляд презентаційних матеріалів щодо участі у конкурсах 
педмайстерності 

Бондар Я.С.  

Затвердження методичних матеріалів Бондар Я.С.  

3 Про організацію та проведення підсумкової атестації випускників  
Центру 

квітень 
2020 р. 

Семенюк О.В.   

Стан викладання в гуртку радіоелектроніка Савчук Л.В.  

Про оздоровлення гуртківців Центру та організацію роботи  
ДПЗОВ "Ровесник" та літньої школи "Ерудит" 

Данильчук І.Є.  

4 

Про стан роботи з батьками 

травень 
2020 р. 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С. 

 

Про видачу свідоцтв випускникам гуртків Центру Семенюк О.В.  

Про виконання рішень попередніх педрад Данильчук І.Є.  
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І.3. Накази дирекції 

 № 
з/п 

Зміст роботи 
Термін  

виконання 

Відповідальні  
за реальний стан 

справ та підготовку 
матеріалів 

Відмітка про 
виконання 

1.  Про організацію освітнього процесу у закладі в 
2019-2020 н.р. 

Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

2.  Про структуру та режим роботи Центру в 2019-2020 
н.р. 

Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

3.  Про розподіл обов'язків між адміністрацією та 
працівниками  

Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

4.  Про створення атестаційної комісії Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Бондар Я.С. 

 

5.  Про організацію методичної роботи в Луцькому 
міському ЦНТТУМ 

Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Бондар Я.С. 

 

6.  Про організацію роботи з техніки безпеки, безпеки 
праці та виробничої санітарії 

Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

7.  Про створення тарифікаційної комісії Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

8.  Про затвердження тарифікаційних списків Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

9.  Про педагогічний стаж Вересень 2019 Данильчук І.Є. 
Савчук Л.В. 

 

10.  Про організацію роботи з обдарованими дітьми Вересень 2019 Семенюк О.В.  

11.  Про організацію роботи сумісників Вересень 2019 Семенюк О.В.  

12.  Про наставництво  Вересень 2019 Бондар Я.С.  

13.  Про проведення атестації педагогічних працівників Жовтень 2019 Данильчук І.Є. 
Бондар Я.С. 

 

14.  Про організацію консультативної роботи з питань 
науково-технічної творчості 

Жовтень 2019 Бондар Я.С.  

15.  Про створення інвентаризаційної комісії в Луцького 
міського ЦНТТУМ 

Жовтень 2019 Семенюк О.В. 
Бетюга С.М. 

 

16.  Про проведення щорічної інвентаризації 
матеріальних цінностей 

Жовтень 2019 Семенюк О.В. 
Бетюга С.М. 

 

17.  Про призначення матеріально-відповідальних осіб в 
Луцького міського ЦНТТУМ 

Жовтень 2019 Данильчук І.Є.  

18.  Про результати перевірки відвідування гуртківцями 
занять та наповнюваність груп 

Листопад 2019 Семенюк О.В.  

19.  Про стан викладання в гуртку юний столяр  Листопад 2019 Семенюк О.В.  

20.  Про стан викладання в гуртку СРП  Листопад 2019 Солодовник С.В.  

21.  Про стан викладання в гуртку комп’ютерна графіка Грудень 2019 Бондар Я.С.  

22.  Про стан виховної роботи Грудень 2019 Семенюк О.В. 
Голодишина А.Є. 

 

23.  Про грошову винагороду Грудень 2019 Семенюк О.В.  

24.  Про роботу ЦНТТУМ під час зимових канікул Грудень 2019 Семенюк О.В.  

25.  Про проведення міських організаційно-масових 
заходів 

Згідно плану Семенюк О.В. 
Голодишина А.Є. 
Солодовник В.С. 
Бондар Я.С. 
Савчук Л.В. 

 

26.  Про проведення масових виховних заходів у Центрі Згідно плану Семенюк О.В. 
Голодишина А.Є. 
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27.  Про підсумки навчально-виховної роботи, виконання 
навчальних програм та ведення ділової документації в 
Луцького міського ЦНТТУМ за І семестр 

Січень 2020 Семенюк О.В.  

28.  Про медогляд працівників Січень 2020 Савчук Л.В.   

29.  Про підсумки проведення атестації педпрацівників Квітень 2020 Бондар Я.С.   

30.  Про участь в організаційно-масових заходах різного 
рівня 

Згідно плану Семенюк О.В. 
Голодишина А.Є.  

 

31.  Про організацію та проведення підсумкової 
атестації випускників 

Квітень 2020 Семенюк О.В.  

32.  Про стан роботи в гуртку радіоелектроніки Квітень 2020 Савчук Л.В.  

33.  Про надання відпусток працівникам Центру Травень 2020 Савчук Л.В.  

34.  Про результати підсумкової атестації та видачу 
свідоцтв про позашкільну освіту 

Червень 2020 Семенюк О.В.  

35.  Про підсумки методичної роботи в Луцькому 
міському ЦНТТУМ 

Червень 2020 Бондар Я.С.    

36.  Про підсумки навчально-виховної роботи, 
виконання навчальних програм та ведення ділової 
документації в Луцького міського ЦНТТУМ за ІІ 
семестр 

Липень 2020 Семенюк О.В.  

 

І.4. Наради при директорові 

№ 
з/п 

Зміст наради 
Дата 

проведення 
Відповідальні за 

підготовку питання 

1. 
 

- Про комплектацію та наповнюваність груп гуртків Центру 
 - Про дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан техніки безпеки 
та охорони праці,електробезпеки та пожежної безпеки в кабінетах та 
лабораторіях відповідно до міської  комплексної програм «Розвиток 
освіти м. Луцька на 2016-2020 роки», Державних санітарних правил 
та норм 
- Про організацію курсової перепідготовки педагогів 
- Про організацію методичної роботи 
- Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей 

Вересень 
2019 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

 

2. - Про підготовку до осінньо-зимового періоду 
- Про атестацію педагогічних кадрів 
- Про мережу технічних гуртків у школах міста 
- Про роботу з молодими педагогами та резервом 
- Про роботу на канікулах  
- Про стан відвідування занять 

Жовтень 
2019 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

3. - Про роботу філій Луцького міського ЦНТТУМ 
- Про підсумки інвентаризації 
- Про стан навчально-матеріальної бази Листопад 

2019 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

4. - Про стан інформаційного забезпечення управління закладом, 
освітнього процесу, методичної та орг.-масової роботи 
- Про виконання навчальних планів та програм відповідно до 
„Положення про позашкільний заклад" 
- Аналіз виконання наказів по Центру, управління освіти  
- Про закінчення І семестру та роботу на канікулах 
- Про господарську діяльність (виконання бюджету, ліміти тощо)  

Грудень 
2019 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

5. - Про стан відвідування занять дітьми 
- Про планування роботи на ІІ семестр та стан ведення документації 
- Про хід виконання «Програми розвитку Центру на 2016-2020 роки»  
 

січень  2020 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 

Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 
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6. - Про хід атестації педпрацівників 
- Про медичний огляд працівників 

Лютий 2020 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

7. - Про роботу на канікулах, про підготовку до виставок педтехнологій 
та технічної творчості 
- Про стан викладання в гуртку «Юний картингіст» 
- Про підготовку до підсумкової атестації гуртківців 
- Про результативність курсової перепідготовки керівників гуртків, 
підготовка до підсумкового засідання атестаційної комісії 

Березень 
2020 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

8. - Про роботу методоб’єднань 
- Про роботу педколективу з ОП і ТБ 
- Про звіт керівників гуртків 

Квітень 
2020 

Бондар Я.С.  
Семенюк О.В. 
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 

9. - Про виконання річного плану 
- Про роботу в літній період 
- Про оздоровлення дітей Центру 
- Про підготовку до ремонтних робіт 
 - Про педагогічне навантаження 
- Про планування на наступний навчальний рік 

Травень 
2020 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

10. - Про режим роботи Центру в новому навчальному році 
- Про розподіл функціональних обов’язків 
- Про готовність кабінетів та лабораторій до нового навчального року 
- Про виконання рішень попередніх нарад. 

Серпень 
2020 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

11. - Про хід виконання місячних планів 
- Про підсумки участі у міських, обласних, всеукраїнських, 
міжнародних заходах з технічної творчості учнівської молоді 
- Про виконання навчальних програм 
- Про виконання нормативних документів 
- Про відвідування гуртківцями занять та наповнюваність груп 
- Про ведення документації 

кожного 
місяця 

Семенюк О.В. 
Бондар Я.С.  
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 
Бетюга С.М. 

 



І.5. Перспективний план внутрішнього контролю  
Форма обговорення 

Питання 
Форма обговорення 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
     1. Стан викладання в гуртках      
 МО П, Н   - інформатика (програмування, основи ПК) МО, Р МО П, Н МО МО 
    П, Н - радіоелектроніка   Р МО П, Н 
 П, Н    -“Юні винахідники і раціоналізатори”   Н  МО МО 
   х  - комп’ютерна графіка МО МО МО, Р Н МО 
  х   - веб-технології МО МО, Р Н МО МО 
 Р, Н    - поліграфія та видавництво МО Н МО МО МО 
 МО П, Н   - ПТМ та ТММШ МО МО,Р П, Н МО МО 
 МО   Н - історико-технічне стендове моделювання   МО  Н 

П,Н   МО  - «Основи дизайну», «Виготовлення сувенірів» П,Н МО МО МО МО 
  Н   - “Столяр-конструктор” Р   Н  
 Н    - “Юний картингіст”  Н   Р 
   Н  - спортивна радіопеленгація  Р  Н  

Н     - судномоделювання,  Н   Р  
   х  - автотрасове моделювання   Р Н  
 Н    - фототехнічний  Н  МО Р 
  х   - астрономія  Р Н   

П,Н,Р Н, І Н,Р Н,І Н,Р 2. Виконання навчальних програм Н,І П, Н, І Н,Р Н,І Н,Р 
Р, І П, Р Р, І Р, І Р, І,Н 3. Відвідування занять Р, І Р, І П, Р, І Р, І Р, І,Н 
Р Р,І П І Н 4. Робота з обдарованими дітьми Р Р,І І П Н 
І І Н,Р,І І І 5. Індивідуальна робота з гуртківцями І І, Р Р,І Н, І І 

П,Н,Р Н,Р, І Н,Р,І Н,Р,І Н,Р,І 
6.  Стан ведення журналів гурткової роботи, дотримання вимог 
ведення ділової документації 

П,Н,Р Н,Р, І Н,Р,І Н,Р,І Н,Р,І 

І,Р І,Р І,Р,МО І,Р І,Р 7. Навчально-матеріальна база І,Р І,Р, МО І,Р І,Р І,Р 

І МО МО Н,Р,І МО 8. Профорієнтаційна робота МО МО Н,П  Р,І МО  

І Р,І І Н,МО І 9. Виховна робота І П,Н І Н,МО І,Р 
І Р,І МО,Р,І Н,І Р,І 10. Організаційно-масова робота Р,І Р,І МО,Р,І Н,І Р,І 

І,Н Р,Н Р,Н П,Р,Н Р,Н 11. Інформаційно-методична робота І,Н Р,Н Р,Н П,Р,Н Р,Н 
Р,Н,МО Р,Н,МО Р,Н,МО Р,Н,МО Р,Н,МО 12. Атестація педпрацівників Р,Н,МО Р,Н,МО Р,Н,МО Р,Н,МО Р,Н,МО 
Р,І,МО Р,І,МО Р,І,МО Р,І,МО Р,І,МО 13. Курсова перепідготовка Р,І,МО Р,І,МО Р,І,МО Р,І,МО Р,І,МО 

І І І І П 14. Робота з батьками І І Р, І І П 

П,Р П П,Р П П,Р 15. Оздоровлення гуртківців П,Р П П,Р П П,Р 

П,Р,І,Н Р,І,Н Р,І,Н Р,І,Н Р,І,Н 
16. Охорона праці та техніка безпеки, дотримання 
санітарно-гігієнічних норм в організації освітнього 
процесу 

П,Р,І,Н Р,І,Н Р,І,Н Р,І,Н Р,І,Н 

 нарада при директорові; 
 наказ; 
 педрада; 

 інструктивно-методична нарада; 
 методичне об’єднання 
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І.6. Перспективний план атестації педагогічних працівників 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада 

Рік 

попередньої 

атестації 

Рік 

проходженн

я курсів 

перепідгото

вки 

Атестація 

(навчальний 

рік) 

1 

Оксенюк 

Анатолій 

Дмитрович 

керівник гуртка 

«Радіоелектроніка» 

2019 2023 2023-2024 

2 

Солодовник 

Сергій 

Вікторович 

керівник гуртка 

фотоаматорів 
 

2019 2023 2023-2024 

(як керівник 
гуртка, 

методист) 

3 

Семенюк 

Світлана 

Казимирівна 

керівник гуртка 

інформатики 

2020  2024 2024-2025 

4 

Мазур  

Юлія 

Михайлівна 

керівник гуртка «ПТМ» 

(сумісник) 

2018 2017, 2018 2020-2021 

5 

Денисов 

Сергій  

Володимирович 

керівник гуртка «ПТМ» 

(сумісник) 

- 2020 2020-2021 

6 

Кадлубицький 

Павло 

Іванович 

керівник гуртка 

«Автомоделювання» 

(сумісник) 

2016 
(в обл. 

ЦНТТУМ) 

2016 2021-2022 
(в обл.ЦНТТУМ) 

7 

Данильчук  

Ігор  

Євгенович 

 

директор, керівник 

гуртка «ПТМ» 

2020 (як 

директор), 

2016 (як 

керівник 

гуртка) 

2020 

(2025) 

 

2019-2020 (як 

директор),  

2020-2021 (як 

керівник 

гуртка) 

8 

Семенюк  

Оксана 

Володимирівна 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, керівник 

гуртка «Основи 

поліграфії та 

видавництва» 

2020 (як 

заступник з 

НВР 

директора), 

2017 (як 

керівник 

гуртка) 

2016 

(2021) 

2019-2020 (як 

заступник 

директора з 

НВР), 

2021-2022 

(як керівник 

гуртка) 

9 

Федюк   

Петро 

Миколайович 

Методист, керівник 

гуртка «Основи 

робототехніки» 

2016 (як 

керівник 

гуртка) 

2020 2020-2021  

10 

Яцюра  

Наталія  

Олександрівна 

керівник гуртка 

«Виготовлення 

сувенірів» 

2016 

 

2020 2020-2021 

11 

Голодишина  

Алла 

 Євгенівна 

керівник гуртка 

«Основи дизайну» 

2016 2020 2020-2021 

12 

Чирська   

Неля  

Володимирівна 

керівник гуртка 

«Виготовлення 

сувенірів» 

2016 2020 2020-2021 

13 

Бондар  

Ярослава 

Степанівна 

керівник гуртка 

програмування 

2016 2017 

(2022) 

2020-2021 

 



31 

 

14 

Румін  

Георгій 

Михалович  

керівник гуртка 

 «Столяр-конструктор» 

(сумінсик) 

2016 

(у Центрі) 

- 2020-2021 

15 

Долінська 

Ірина 

Сергіївна 

керівник гуртка 

 «Спортивна 

радіопеленгація» 

 

- 2021 2021-2022 

16 

Кот 

Ірина   

Петрівна 

керівник гуртка 

 інформатики 

 

2017 2021 

 

2021-2022 

17 

Ковальчук 

Сергій  

Ігорович 

керівник гуртка 

«Юний картингіст» 

2017 2020 2021-2022 

18 

Белогур  

Сергій 

Васильович 

керівник гуртка   

«Радіоелектроніка» 

2017 2021 

 

2021-2022 

19 

Поліщук 

Роман 

Вікторович 

керівник гуртка 

«Астрономія» 

(сумісник) 

2017 

(в Центрі) 

2019 2021-2022 

20 

Вітковський  

Роман  

Валерійович 

керівник гуртка 

«Основи веб-

технологій» 

(сумісник) 

2017 

(в Центрі) 

2019 2021-2022 

21 

Стеблевець 

Олександр 

Леонідович 

керівник гуртка 

інформатики 

(сумісник) 

2017 2016 2021-2022 

22 

Панасюк  

Таїсія 

Єфремівна 

керівник гуртка 

 «Технічне моделювання 

молодших школярів» 

2018 2021 2022-2023 

23 

Савчук 

Лілія  

Василівна 

методист, 

керівник гуртка 

 «Основи поліграфії та 

видавництва» 

2018  2022  (як 

керівник 

гуртка, як 

методист) 

2022-2023 

 

24 

Молошик  

Оксана 

Анатоліївна 

керівник гуртка 

«Спортивна 

радіопеленгація» 

(сумісник) 

2018 2022 2022-2023 

 

25 

Форманюк 

Сергій 

Гаврилович 

керівник гуртка  

«Авіомодельний» 

(сумісник) 

2018 

(у Центрі) 

  

2019 2022-2023 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

II.1. Організація освітнього процесу 
 

Зміст роботи Термін виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Відмітка 
про 

виконання 

Скласти та затвердити:  
- робочий навчальний план 
- тарифікаційні списки 

 
До 06.09.2019 
До 06.09.2019 

Данильчук І.Є. 
Семенюк О.В. 

 

- розклад занять гуртків на 2019-2020 н.р.; До 01.09.2019 та 
15.09.2019 

Семенюк О.В.  

- план проведення внутрішніх виховних масових 
заходів та міських організаційно-масових заходів 

Вересень 2019 Семенюк О.В. 
Солодовник С.В. 
Савчук Л.В. 
Голодишина А.Є. 

 

- плани гурткової роботи Вересень 2019 Семенюк О.В.  

- графік внутрішнього контролю Вересень 2019 Данильчук І.Є.  

День відкритих дверей 13.09.2019 Семенюк О.В. 
Голодишина А.Є. 
Методисти 

 

Провести обговорення програм за якими будуть 
працювати групи різних років навчання 

01-15.09.2019 Семенюк О.В., 
Методисти 

 

Провести консультації з планування, ведення журналу 
обліку роботи, опрацювати інструкцію з ведення  
журналу  

Вересень 2019 Семенюк О.В. 
 

 

Забезпечити роботу філій  
 

Вересень 2019 Данильчук І.Є.  

Перевірити комплектацію навчальних груп 15-19.09.2019 Семенюк О.В. 
Методисти 

 

Провести батьківські збори Жовтень 2019 Кер. гуртків  

Проведення виховних заходів  Згідно планів Кер. гуртків  

Проведення виставки робіт гуртківців дизайну, 
радіоелектроніки, початкового технічного 
моделювання 

Згідно планів Кер. гуртків  

Забезпечення безпечних умов перебування дітей у 
Центрі 

Постійно Дирекція, кер.гуртків  

Забезпечити суворе дотримання санітарного 
законодавства, додержання правил особистої гігієни 
дітьми та персоналом. 

Постійно Дирекція,  
кер. гуртків. 
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ІІ. 2. Тематичне вивчення стану справ 
в навчальних групах, контрольні питання 

Зміст роботи Термін виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Форма 
обговорення 

Відмітка 
про 

виконання 

Стан викладання в гуртку юний столяр  
Листопад  2019 Семенюк О.В. Н 

 

Стан викладання в гуртку СРП  
Листопад 2019 Солодовник С.В. Н 

 

Стан викладання в гуртку «Комп’ютерна 
графіка» Грудень 2019 Бондар Я.С. Н 

 

Стан  викладання в гуртках інформатики 
(програмування, основи ПК, веб-
технологій) 

Грудень 2019 Бондар Я.С. МО 

 

Стан виховної роботи  
Грудень 2019 Семенюк О.В. Н, МО 

 

Стан  викладання в гуртках дизайну, 
виготовлення сувенірів, ПТМ Січень 2020 

Семенюк О.В., 
Голодишина А.Є. 

МО 
 

Стан викладання в гуртку 
радіоелектроніки Квітень 2020 Савчук Л.В. П, Н 
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III. Організаційно-масова робота 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

Організувати та провести заходи: міські та внутрішні 

1) змагання    

- радіокерованих автомоделей  (міські) Жовтень  2019 Солодовник С.В.  

- конкурс-змагання учнів молодшого шкільного 
віку з початкового технічного моделювання 
(міські) 

Грудень 2019 Данильчук І.Є.  

- конкурс-змагання з радіоконструювання (міські) Січень 2020 Савчук Л.В.   

- змагання з автомодельного спорту серед 
учнівської молоді (кімнатні кордові моделі) 
(міські) 

Січень 2020 Солодовник С.В.  

- конкурс-захист науково-дослідницьких, 
винахідницьких та раціоналізаторських розробок 
з науково-технічного напрямку (міські) 

Березень 2020 Савчук Л.В.  

- змагання учнівської молоді з повітряних зміїв 
(міські) 

Квітень 2020 Солодовник С.В.  

- змагання юних картингістів Травень 2020 Солодовник С.В.  

2) конкурси    

- з ІТ «Ярмарок ідей»  Січень 2020 Бондар Я.С.  

- Конкурс «Все про безпеку – вустами дітей» серед 
ЗПО (міський) 

Лютий 2020 Савчук Л.В., 
Голодишина А.Є. 

 

- конкурс юних фотолюбителів „Моя Україно!" 
(міський) 

Грудень-травень 
2020 

Солодовник С.В.  

- відкритий міський  конкурс української 
декоративної творчості (лялька-мотанка) 
(міський) 

Квітень  2020 Голодишина А.Є.  

3) виставки    

- робіт на осінню тематику «Осінній вернісаж» Жовтень 2019 Голодишина А.Є.  

- декоративно-прикладного мистецтва до Нового 
року 

Грудень-січень 
2020 

Голодишина А.Є.  

- декоративно-прикладного мистецтва до 
Всеукраїнського Дня аматорів народного 
мистецтва 

Березень 2020 Голодишина А.Є.  

- виставка-конкурс робіт декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і 
люби свій рідний край!» (міська) 

Березень 2020 Голодишина А.Є.  

- виставка-конкурс робіт учнів молодшого 
шкільного віку з початкового технічного 
моделювання (міська) 

Березень 2020 Данильчук І.Є. 
Панасюк Т.Є. 

 

- виставка-конкурс науково-технічної творчості 
„Наш пошук і творчість, тобі – Україно!" (міська) 

Березень 2020 Савчук Л.В.  

4) Виховні масові заходи    

Посвята у гуртківці Центру (по напрямках) Жовтень 2019 Голодишина А.Є., 
керівників гуртків 

 

До Дня Захисника Вітчизни «Сила нескорених» Жовтень 2019 Голодишина А.Є., 
керівників гуртків 

 

До Дня Волонтера акція «Поспішайте робити 
добро» 

Листопад 2019 Голодишина А.Є., 
керівників гуртків 

 

Новорічний вогник Грудень 2019 Голодишина А.Є.  
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День Безпечного Інтернету Лютий 2020 Голодишина А.Є., 
Бондар Я.С., 
керівники гуртків 

 

Майстер-класи до Великодня Квітень 2020 Голодишина А.Є., 
керівників гуртків 

 

День вишиванки Травень 2020 Голодишина А.Є.  

Взяти участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних  масових  заходах: 

- змаганнях:    

спортивної радіопеленгації Згідно викликів Солодовник С.В.  

судномодельний спорт  Вересень  2019 Солодовник С.В.  

конкурс-захист науково-дослідницьких, 
винахідницьких та раціоналізаторських розробок 
з науково-технічного напрямку 

Листопад 2019 Савчук Л.В.  

радіоконструювання Грудень  2019 Савчук Л.В.  

автомодельний спорт (кордові кімнатні моделі) Березень 2020 Солодовник С.В.  

автомодельний спорт (трасові моделі) Березень 2020 Солодовник С.В.  

історико-технічне стендове моделювання Квітень Савчук Л.В.  

початкове технічне моделювання Квітень Данильчук І.Є., 
Панасюк Т.Є. 

 

повітряних зміїв Квітень  Солодовник С.В.  

картинг Згідно викликів Солодовник С.В., 
Ковальчук С.І. 

 

- виставках:    

виставка-конкурс науково-технічної творчості 
„Наш пошук і творчість, тобі – Україно!" 

Квітень  Савчук Л.В.  

виставка-конкурс робіт учнів молодшого 
шкільного віку з початкового технічного 
моделювання 

Квітень  Данильчук І.Є., 
Панасюк Т.Є. 

 

виставка-конкурс робіт декоративно-ужиткового 
та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 
рідний край!» 

Квітень  Голодишина А.Є.  

- конкурсах:    

методичних розробок з науково-технічної 
творчості учнівської молоді 

Згідно плану  Бондар Я.С.  

Конкурс з ІТ «ITalent» Згідно плану Бондар Я.С.  

з ІТ «Бобер»  Листопад 2019 Бондар Я.С.  

Чемпіонат з ІТ «Екософт»  Грудень 2019 Бондар Я.С.  

юних фотоаматорів «Моя Україно» (заочний) Травень 2020 Солодовник С.В.  

- турнірах:    

юних винахідників і раціоналізаторів Грудень, січень 
2020 

Савчук Л.В.  

Організувати роботу ДПЗОВ «Ровесник» та літньої 
школи «Ерудит» 

Травень-
Серпень 2020 

Данильчук І.Є.  
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IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА 
ТА ВИДАВНИЧА РОБОТА 

IV. 1. Робота з кадрами 

Зміст роботи Термін виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Нарада керівників гуртків з питань підготовки до нового 
навчального року 

Серпень Семенюк О.В. 

Участь у міській конференції педагогічних працівників Серпень Семенюк О.В. 
Бондар Я.С. 

Співбесіда із новопризначеними керівниками гуртків Вересень 
Січень 
Травень  

 
Данильчук І.Є. 

Настановчий методичний тиждень (ознайомлення педагогів з 
нормативними документами МОН України, методичними 
листами, розпорядженнями):  

- настанова інструктивно-методична нарада для 
новопризначених керівників гуртків, 

- настанова інструктивно-методична нарада для керівників 
гуртків художньо-технічного напрямку,  

- настановча інструктивно-методична нарада для керівників 
гуртків початково-технічного напрямку,  

- настановча інструктивно-методична нарада для керівників 
гуртків спортивно-технічного напрямку,  

- настановча інструктивно-методична нарада для керівників 
гуртків інформаційно-технічного та предметно-технічного 
напрямку 

2-6 вересня 
 
 
2 вересня  
 
3 вересня  
 
4 вересня  
 
5 вересня 
 
6 вересня 

 
 
 
 
Семенюк О.В., 
методисти 

Засідання атестаційної комісії з питань підготовки до проведення 
атестації педкадрів в 2019-2020 н.р. 

Згідно плану Данильчук І.Є. 

Навчання керівників гуртків  
«Школа педагогічної майстерності»: 

  

Заняття 1 
Взаємна активність педагогів і вихованців – «педагогічна 
взаємодія», «педагогічне співробітництво», «педагогічне 
партнерство» 

Листопад 2019 Бондар Я.С.  

Заняття 2 
Інтерактивна гра 

Інтерактивна гра «Стратегія взаємодії» 

 
Лютий 2020 Бондар Я.С. 

Школа молодого педагога  Згідно плану Бондар Я.С. 

Консультації педагогам закладу  з основ комп’ютерної 
грамотності 

За потребою Бондар Я.С. 
Савчук Л.В. 

Методоб'єднання керівників гуртків інформаційно-технічного та 
предметно-технічного напрямків 
 

Вересень, грудень, 
квітень 

Савчук Л.В. 

Методоб'єднання керівників гуртків дизайну та ПТМ Вересень, січень, 
травень 

Голодишина А.Є. 

Організація роботи з підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів 

Згідно плану 
управління освіти 

Бондар Я.С. 

Медогляд педпрацівників Протягом року Савчук Л.В. 
Атестація педагогічних кадрів Згідно з графіком Атестаційна ком. 
Перевірка ведення документації керівниками гуртків Щомісяця 

Посеместрово 
Семенюк О.В., 
методисти 

Надання консультативної допомоги вчителям та учням шкіл 
міста 

Протягом року Згідно наказу 
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IV.2. Проведення семінарів, навчань, практикумів 
для керівників шкільних технічних гуртків 

 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Семінар-практикум для керівників гуртків ПТМ Жовтень 2019 Данильчук І.Є. 

Семінар-практикум для учителів образотворчого мистецтва, 
обслуговуючої праці та  керівників гуртків дизайну «Напрямки 
сучасного мистецтва» 

Січень 2020 Голодишина А.Є. 

Територія успіху «Тут зростають юні інформатики» Вересень-
травень 2020 

Бондар Я.С. 

 

IV.3. Надання консультацій, 
методичної та практичної допомоги учням 
та керівникам шкільних технічних гуртків 

№ 
з/п 

Зміст консультацій Хто проводить Місце проведення День проведення 

1.  Використання навчальних 
програм позашкільної освіти в 
освітньому процесі 

Семенюк О.В. Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
каб. № 50 

понеділок 

2.  Винахідницька та 
раціоналізаторська діяльність 

Федюк П.М. Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
каб. № 52 

субота 

3.  Використання мережі Інтернет 
для організації науково-
технічної творчості 

Бондар Я.С.,  
Семенюк С.К., 
Кот І.П. 

Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
к № 52, № 53 

понеділок 
вівторок 
середа 

4.  Методика підготовки учнів 
молодшого шкільного віку до 
змагань та виставок з ТММШ 

Панасюк Т.Є. ЗОШ-інтернат 
 
 

вівторок 

5.  Консультації для учнів та 
керівників шкільних  
радіотехнічних гуртків  

Оксенюк А.Д., 
Белогур С.В. 

Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
каб. № 56 

четвер 
середа 

6.  Методична та практична 
допомога в організації роботи 
шкільних гуртків дизайну 

Яцюра Н.О. 
Чирська Н.В., 
Голодишина А.Є., 
 

Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
каб. № 46, № 49 

понеділок 
вівторок 
четвер 
 

7.  Консультації «Комп’ютер у 
видавничій роботі» 
 

Савчук Л.В.  Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
каб. № 50, 52 

понеділок 
п’ятниця 
 

8.  Методична допомога щодо 
організації методичного 
супроводу навчально-виховного 
процесу ПНЗ  

Бондар Я.С. Луцький міський 
ЦНТТУМ, 
каб. № 57 
 

понеділок 
середа 

9.  Автомодельний спорт (трасове 
автомоделювання, кімнатні 
кордові автомоделі) 

Кадлубицький П.І. Луцький міський  
ЦНТТУМ 
Каб. №8 

середа  

10.  Конструювання та запуск: 
- «повітряних зміїв» 
- метальних планерів 

Данильчук І.Є. Луцький міський  
ЦНТТУМ 
Каб. №8 

вівторок 
четвер 

11.  Картинг як вид спорту Ковальчук І.С. МНВК вівторок 
 

12.  Фотосправа Солодовник С.В. Луцький міський  
ЦНТТУМ 
Каб. № 51 

п’ятниця 
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ІV.4. Видавнича робота 
 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

Методичний доробок (збірник) Січень 2020 Бондар Я.С., методист Центру, 
керівник гуртків інформаційно-
технічного напряму 

Методичний доробок Січень 2020 Голодишина А.Є., завідувач орг-
масовим відділом, керівник гуртка 
«Основи дизайну» 

Методичний доробок Січень 2020 Семенюк С.К., керівник гуртка 
інформатики 
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V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

 

Зміст роботи Термін виконання 
Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

Поточний ремонт приміщень закладу  Липень – серпень 
2019 

Бетюга С.М.  

Аналіз готовності лабораторій та кабінетів до 
нового навчального року 

Серпень 2019 Бетюга С.М.  

Прийомка закладу до нового навчального  року 
комісією 

Серпень 2019 Данильчук І.Є.  

Запит про потреби в коштах Центру та ДПЗОВ 
«Ровесник» на 2020 рік 

Вересень – жовтень 
2019 

Данильчук І.Є.  

Ремонт автомобіля ДЕУ Вересень – жовтень 
2019 

Данильчук І.Є.  

Придбати комплекти медалей, кубків для 
нагородження переможців міських змагань 

Жовтень-листопад 
2019 

Голодишина А.Є.  

Завершення робіт із благоустрою кордодрому у 
каб. № 8 

Жовтень-грудень 
2019 

Данильчук І.Є.  

Інвентаризація матеріальних цінностей Центру 
та ДПЗОВ «Ровесник» 

21-25 жовтня 2019 Бетюга С.М. 
Корягін М.С. 

 

Придбання матеріалів для гуртків   За замовлення 
керівників гуртків 

Данильчук І.Є., 
Керівники 
гуртків 

 

Проведення замірів опору ізоляції та заземлення Листопад 2019 Бетюга С.М.  

Встановлення жалюзі у кабінетах № 51, 51а  Листопад 2019 Бетюга С.М.  

Розподіл грошової винагороди та матеріальної 
допомоги 

Грудень 2019 Комісія  

Укладання бруківки в   ДПЗОВ «Ровесник» Жовтень-листопад 
2019 

Корягін М.С.  

Придбати м’ясорубку у ДПЗОВ «Ровесник» (при 
виділенні коштів з бюджету розвитку) 

Жовтень-грудень 
2019 

Данильчук І.Є.  

Придбання лазерного принтера в методичний 
кабінет 

Листопад 2019  Данильчук І.Є.  

Придбання монітора та кріплення до нього в каб. 
№ 8 (технічне забезпечення роботи кордодрому) 

Грудень 2019 Данильчук І.Є.  

Поновлення страхового полісу на автомобіль ДЕУ 02 лютого 2020 Бетюга С.М.  

Аналіз споживання енергоносіїв Щомісяця Бетюга С.М. 
Корягін М.С. 

 
 

Підготовка ДПЗОВ «Ровесник» до оздоровчого 
сезону та роботи літньої школи «Ерудит» 

Квітень-травень  
2020 

Данильчук І Є., 
Корягін М.С. 

 

Монтаж підвісної стелі із встановленням витяжки 
в каб. № 56 (при виділенні коштів з бюджету 
розвитку) 

Червень-серпень 
2020 

Бетюга С.М. 
 

 

Капітальний ремонт приміщення каб. № 46 (при 
виділенні коштів з бюджету розвитку) 

Червень-серпень 
2020 

Бетюга С.М. 
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VІ. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Відмітка 
про 

виконання 
Перевірка готовності кабінетів  до нового навчального року, 
складання актів-дозволів на кабінети та майстерні, санітарних 
паспортів на лабораторії інформатики 

Серпень 
2019 

Комісія з ОП, 
відповідальний 
за ОП 

 

Аналіз санітарних книжок 
Серпень 
2019 

Адміністрація  

Забезпечення навчальних кабінетів та служби охорони праці 
необхідною документацією. Перегляд та затвердження 
інструкцій з охорони праці для навчальних кабінетів. 

Серпень-
вересень 
2019 

Відповідальний 
за ОП, керівники 
гуртків 

 

Проведення повторного інструктажу з охорони праці з  
працівниками ЦНТТУМ  

Серпень 
2019 

Відповідальний 
за ОП,  
заст. дир. з АГР 

 

Стан техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки під 
час організації освітнього процесу 

Вересень 
2019 

Комісія з ОП  

Поповнити аптечки в навчальних кабінетах 
Вересень 
2019 

Комісія з ОП  

Проведення вступного інструктажу з техніки безпеки з учнями 
першого року навчання та інструктажів з безпеки 
життєдіяльності з учнями 

Вересень 
2019 

Керівники 
гуртків 

 

Контроль за веденням документації з охорони праці 
Вересень 
2019 

Комісія з ОП  

Перевірка кабінетів на наявність  попереджуючих надписів в  
електронебезпечних місцях 

Вересень 
2019 

Комісія з ОП  

Аналіз стану охорони праці у навчальних кабінетах та 
дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

Жовтень 
2019 

Комісія з ОП  

Опрацювання з учнями плану евакуації з приміщення на 
випадок пожежі чи стихійного лиха 

Жовтень 
2019 

Адміністрація, 
керівники 
гуртків 

 

Підготовка до роботи Центру у зимовий період. 
Жовтень 
2019 

Заст. дир. з АГР  

Проведення замірів опору ізоляції проводів, заземлення та 
блискавозахисту 

Листопад 
2019 

Заст. дир. з АГР  

Перевірка санітарних норм освітлення в кабінетах  та 
дотримання теплового режиму в закладі 

Листопад 
2019 

Заст. дир. з АГР  

Контроль за дотриманням вимог з охорони праці в кабінетах 
радіоелектроніки, інформатики 

Листопад 
2019 

Комісія з ОП  

Проведення заходів серед працівників та учнів щодо 
профілактики травматизму у зимовий період  

Листопад 
2019 

Заст. дир. з НВР, 
керівники 
гуртків 

 

Проведення цільового інструктажу з техніки безпеки та 
протипожежної безпеки у зв’язку з організацією новорічних 
ялинок та канікул 

Грудень 
2019 

Заст. дир. з АГР 
заст. дир. з НВР 
керівники 
гуртків 

 

Проведення  повторного інструктажу з працівниками  Січень 2020 
Відповідальний 
за ОП 
Заст. дир. з АГР 

 

Проведення повторного інструктажу з учнями Січень 2020 
керівники 
гуртків 

 

Контроль за веденням документації з охорони праці Січень 2020 Комісія з ОП  

Проходження медогляду працівниками ЦНТТУМ 
Лютий 
2020 

Філонюк А.В.  

Контроль за дотриманням вимог з охорони праці в кабінетах  
Лютий 
2020 

Комісія з ОП  

Проведення навчання та перевірка знань з безпеки 
життєдіяльності з електротехнологічними працівниками 
ЦНТТУМ 
 

Березень 
2020 

Відповідальний 
за ОП, 
заст. дир. з АГР 
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Проведення Тижня охорони праці 
Квітень 
2020 

Відповідальний 
за ОП 

 

Провести випробовування засобів індивідуального захисту 
(діелектричні рукавиці) 

Квітень-
травень 
2020 

заст. дир. з АГР  

Провести випробування засобів індивідуального захисту 
(покажчик напруги, викрутка, плоскогубці) 

Квітень-
травень 
2020 

заст. дир. з АГР  

Провести перевірку вогнегасників 
Травень 
2020 

заст. дир. з АГР  

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності  і 
профілактики нещасних випадків з учнями під час літніх 
канікул 

Травень 
2020 

Заст. дир. з НВР 
керівники 
гуртків 

 

Підготовка документації з охорони праці та техніки безпеки 
для роботи в ДПЗОВ „Ровесник” 

Травень-
червень 
2020 

Відповідальний 
за ОП 
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Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-
правових актів у галузі позашкільної освіти 

 
І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
1. Про освіту (від 05.09.2017 № 2145-VIII) 
2. Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 № 1841-III) 
3. “Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 04.09.2008 № 375-VI 
 
ІІ. УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
1. Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000 № 

945/2000) 
2. Про положення про стипендії Президента України для переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України (від 16.05.2006 № 396/2006) 

3.  Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 
талановитих дітей та молоді” (від 30.09.2010 № 927/2010) 

4.  “Про Стратегію національно-патріотичного виховання” (від 18 травня 2019 
року № 286/2019) 

 
ІІІ. ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
1. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і 

Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433) 
2. Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з 

позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що 
забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з 
державного бюджету (від 17.08.2002 № 1133) 

3. Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад (від 
27.08.2010 № 769) 

4. Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та 
відпочинку (від 28.04.2009 № 422) 

5. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників (від 14.06.2000№ 963) 

6. Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з реалізації її І етапу (від 09.08.2017 
№526-р) 

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 09.08.2017 Про Національну 
стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-
2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 710-р 
“Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні” 

9. Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в 
позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993) 

10. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
 навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 № 796) 

11. Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти (від 
21.08.2019 р. № 779) 

 
 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
http://iitzo.gov.ua/files/zakon_pro_pozashkilnu_osvitu__04092008_375.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398/2006
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398/2006
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398/2006
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398/2006
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927/2010
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927/2010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019/sp:max100
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
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ІV. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА 
1. Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних 

закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510) 
2. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної 

творчості учнівської молоді, станцію юних техніків (від 16.04.2002 № 238) 
3. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та 

обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи 
Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям 
позашкільної освіти) (від 13.07.2004 № 576). 

4. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 
09.09.2014 № 1008) 

5. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання 
і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (від 
17.06.2008 № 537) 

6. Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та 
групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651) 

7. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та 
комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010  № 736/902/758 – спільно з 
Міністерством економіки та Міністерством фінансів) 

8. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 
№ 1099) 

9. Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-
технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської 
молоді (наказ від 13.11.2017 № 1468, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 
грудня 2017 р. за № 1471/31339) 

10. Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в 
позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947) 

11. Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних 
закладів (від 31.10.2012 № 1230) 

12. Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних 
навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (наказ від 12.07.2017 № 1016, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 954/30822) 

13. Про затвердження Положення про наукові товариства учнів (від 10.11.2014 № 
1287, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2014  за № 1495/26272) 

14. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріот (від 16.06.2015 № 641) 

15. Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів 
державної та комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки України 
 (від 14.08.2017 № 1157) 

16. Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в 
закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році  

17. Наказ МОН “Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 

18. “Примірні Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів 
державної та комунальної форм власності системи Міністерства освіти і науки 
України” від 11.03.2010 № 202 
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19. “Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань 
посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (від 01.02.2019 р. № 
114) 

20. Наказ МОН від 08 червня 2018 р. “Про затвердження Положення про Єдину 
державну електронну базу з питань освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 05 жовтня 2018 р. № 1132/32584) 
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