ПЛАН
роботи Тернопільського обласного комунального центру науковотехнічної творчості школярів та учнівської молоді на 2020 рік
Позашкільна освіта України, як одна з важливих складових системи освіти,
здатна задовольнити різноманітні потреби особистості у творчій самореалізації,
забезпечити її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. Особливого
значення для збереження і зміцнення соціально-економічного, науковотехнічного та оборонного потенціалу держави, в період переходу до
високотехнологічного інформаційного суспільства, набуває науково-технічний
напрям позашкільної освіти.
Керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Законами України
"Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", Конвенцією
про права дитини, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Указом
Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні", Національною доктриною
розвитку освіти в Україні, якими визначено основні шляхи розвитку
позашкільної освіти, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими
нормативно-правовими документами з питань роботи закладів позашкільної
освіти, Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної
творчості школярів та учнівської молоді (далі  Центр) у 2019 році спрямував
свою роботу на координацію освітньої, інформаційно-методичної і
організаційно-масової діяльності закладів позашкільної освіти області.
Поставивши перед собою завдання на реалізацію цих завдань, Центр працював
над впровадженням основних напрямків розвитку науково-технічного, дослідноекспериментального та інших напрямів творчості учнівської молоді з
урахуванням сучасних вимог.
Головними
напрямками
діяльності
Тернопільського
обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді, які сприяють удосконаленню форм і методів позашкільної освіти,
навчання та виховання дітей і підлітків за інтересами, на 2020 рік є:
інформаційно-методична, організаційно-масова, освітня робота щодо розвитку
науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької
діяльності з предметів загальноосвітнього курсу, науково-технічної та
спортивно-технічної творчості тощо, безпосередньо в Центрі, школах, гімназіях,
ліцеях, коледжах, професійно-технічних закладах та закладах позашкільної
освіти області.
Відповідно до сучасних вимог проведено вдосконалення мережі гуртків з
метою забезпечення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і
фізичного розвитку дітей, розширено мережу гуртків допрофільної підготовки,
вдосконалені умови доступності до якісної позашкільної освіти усім категоріям
дітей, проведено роботу з підвищення рівня навчального, навчально2

методичного та науково-методичного забезпечення діяльності Центру та
закладів позашкільної освіти області.
Кошторисні призначення на 2019 р. були використані повністю. Витрати
на придбання матеріалів та обладнання, дрібного інвентарю, проведення
поточного та капітального ремонту, на відрядження працівників і на інші статті,
зокрема на КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2282
"Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку" (на проведення масових заходів) забезпечувалися в повному
обсязі. Підрядні організації уклали угоди на ремонт навчальних приміщень та
туалету. Незважаючи на відсутність додаткового фінансування на інші видатки у
2019 році було проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів,
лабораторій, проведено поточний ремонт у комп'ютерному класі,
судномодельній лабораторії, силами працівників, зроблено ремонт аварійних
ділянок покрівлі Центру, проведена підготовка до опалювального сезону.
Працівниками Центру з метою збереження тепла було проведено поточний
ремонт та утеплення старих вікон, вчасно проводився ремонт та модернізація
комп’ютерної та офісної техніки, встановлено
сучасні освітлювальні
енергоощадні лампи.
Власними коштами працівники Центру облаштували свердловину, якою
ми користуємося, але ведемо роботи з підключення приміщення по вул.
Митрополита Шептицького, 26 до міських водопровідних мереж.
Силами працівників, батьків та зацікавлених осіб також утримується
новозбудована картингова траса. Завозився ґрунт для облаштування безпечних
зон біля полотна траси, проведено Інтернет та прокладено електричний кабель
до місць дислокації команд та суддів, встановлено систему електронної фіксації
заїздів під час проведення змагань, проведено фарбування розміток на
асфальтному полотні та інше. Враховуючи, що для проведення даних робіт
залучалися спецтехніка, бригада робітників-спеціалістів, а також використані
відповідні будівельні матеріали, загальна сума витрат у 2018-2019 роках
становила близько 500 тис. грн. Це дозволило нам отримати ліцензію від ФАУ
(секція картингу) на експлуатацію траси до 02 липня 2020 року.
У Центрі постійно оновлюється власний веб-сайт www.obltechnik.te.ua, де
розміщуються нормативно-правові документи, методичні матеріали, оперативно
висвітлюються організаційно-масові заходи, оголошення, новини, фінансова
звітність тощо. У 2019 році об'єм інформації на сервері хостингу збільшено до 5
Гбайт. Збільшення об'єму дозволить зберігати на сайті більше інформації за
різними напрямами позашкільної роботи.
За основними напрямками роботи у Центрі зроблено проблемнодіагностичний аналіз стану, змісту і наслідків діяльності закладу з розвитку
науково-технічної творчості в області за попередні роки та визначено основні
напрямки і перспективи на майбутнє. У роботі Центру особлива увага
приділяється утвердженню загальнолюдських цінностей, високих моральних
якостей громадянина незалежної України, відтворенню національної системи
виховання учнівської молоді на основі широкого використання національних
цінностей українського народу, створенню оптимальних умов для духовного,
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творчого, інтелектуального розвитку дітей і підлітків, їх трудового виховання та
допрофесійного визначення, методичному забезпеченню тощо.
Реалізовуючи
поставлені цілі, у Тернопільському обласному
комунальному центрі науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді
протягом 2019 року розроблено план контролю й керівництва адміністрацією за
діяльністю відділів та масовими заходами на рік, проведено аналіз використання
коштів за кошторисами й підготовлено нові кошториси на наступний рік,
документацію з господарської діяльності, зроблено проблемно-діагностичний
аналіз стану, змісту і наслідків діяльності закладу з розвитку науково-технічної
творчості в області за попередні роки та визначено основні напрямки та
перспективи на майбутнє. В Центрі постійно кожного вівторка проводяться
поточні оперативні наради та раз у місяць  зі всіма працівниками. Два рази
протягом року було проведено загальні збори трудового колективу, на яких було
зроблено аналіз діяльності відділів та працівників Центру, розроблено і
проведено підготовку до змін у структурі позашкільних установ області у
відповідності до сучасних економічних умов, вимог нового законодавства про
освіту, проаналізовано якість проведених робіт з впровадження Концепції
національної школи, Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”,
Положення про позашкільний заклад з науково-технічного профілю. Центр
працював згідно затвердженого Статуту (нова редакція).
Протягом року Центром проводилось налагодження контактів з
адміністрацією вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, інтернатних
закладів освіти із метою залучення молоді до конкретних заходів, які проводить
Центр. Слід звернути увагу на тісну співпрацю між Центром та Тернопільським
національним технічним університетом ім. Івана Пулюя щодо розвитку
інформаційних технологій, проведення обласних конкурсів з інформатики. На
базі Технічного коледжу цього університету Центром проводяться Всеукраїнські
конкурси та семінари. Існує тісна співпраця з Тернопільським національним
педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка. Викладачі університету
допомагають у проведенні обласних семінарів, а студенти інженернопедагогічного факультету проходять навчальну практику.
У Центрі розроблено штатний розпис та погоджено з Тернопільською
обласною радою. Проте у зв’язку з обмеженим фінансуванням у Центрі відсутні
посади заступника директора з навчально-методичної роботи, психолога,
фахівця з охорони праці, бухгалтера. Всі вони передбачені Типовим штатним
розписом.
Кадрове забезпечення залишається одним з найболючіших питань для
позашкільних закладів з НТТУМ в області, зокрема спортивно-технічного
напряму. Для більш повного охоплення гуртками спортивно-технічного напряму
до роботи залучаються керівники гуртків по сумісництву.
Відсутність мотивації для залучення до позашкільної освіти у якості
керівників гуртків інженерно-технічних спеціалістів, діючих спортсменів
технічних напрямів (і в першу чергу відповідної заробітної плати), не розуміння
частиною керівних кадрів проблем позашкільних закладів області, значущості
завдань перед ними, як відвернення підлітків від несприятливого впливу
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бездоглядності, так і конче необхідного для країни відновлення та поповнення
інженерно-технічної еліти, військово-патріотичного виховання не сприяє
притоку педагогічних кадрів до цих напрямів гурткової роботи.
На подолання означених недоліків і було спрямовано діяльність
педагогічного колективу Центру.
З метою залучення молоді до навчання в технічних гуртках, удосконалено
мережу гуртків, об’єднань, секцій, клубів, лабораторій, студій, товариств у
залежності від потреб сім’ї, шкіл, інтересів учнівської молоді, соціальноекономічних і національно-культурних потреб регіону, покращено матеріальнотехнічну базу, модифіковано комп’ютери на сучасну елементну базу, проведено
Інтернет у кожен кабінет.
Педагогами в центрі проводиться допрофільна підготовка, як передумова
профільної освіти здобувачів освіти. Проблема набуває не тільки загальнопедагогічного, але й соціально-педагогічного значення, так як старша школа
починає реально брати участь у покращенні якості кадрів, зайнятих у створенні
матеріальних та нематеріальних благ, стає стартовим еталоном забезпечення
конкурентоспроможності майбутніх працівників різних професій та
кваліфікацій. Це також передбачає і новий Закон України "Про освіту".
З метою соціальної адаптації та реабілітації соціально незахищених груп
дітей у Центрі продовжується робота щодо охоплення їх позашкільною освітою
шляхом відкриття та розширення при закладах інституційного догляду та
виховання дітей гуртків Центру та проведення інклюзивного навчання.
Як показує аналіз, останнім часом великий інтерес у нашому регіоні
проявляють діти до таких творчих об’єднань з науково-технічного профілю:
- комп’ютерна школа (адміністратор з ІТ, інженер-програміст,
комп’ютерний зв’язок „Інтернет”, комп’ютерний WEB – дизайн, комп’ютер і
англійська мова та ін.), інформаційні технології, INTERNET-технології;
- юні автомобілісти (картинг);
- ремонт сучасної електронної побутової техніки, радіоконструювання;
- робототехніка;
- гуртки аерокосмічного та ракетомодельного напрямів;
- цифрове фото та відео з можливістю обробки зображення на
комп’ютері.
На жаль, у Центрі слабка комп’ютерна база, яка потребує оновлення
та модернізації. Необхідно придбати ноутбук та фотоапарат.
Центром постійно проводиться організаційно-масова робота як зі своїми
гуртківцями, так і з учнями області (змагання, конкурси, вікторини, виставки
тощо) за різними напрямками науково-технічної творчості. Ця робота дала вже
свої позитивні результати. Вихованці гуртка радіоелектроніки стають
чемпіонами України з радіоконструювання, а Тернопільська область займає
перші місця.
Восьмий раз Центром в червні 2019 року проведена літня оздоровча школа
в с. Підгороднє Тернопільського району для вихованців позашкільних закладів
області з радіоспортивного напряму. Наступну школу для вихованців спортивно5

технічного напряму Центр планує провести у червні 2020 року в
м. Заліщики.
Під час масових заходів різного рівня талановиті діти мають можливість
самоутвердитись, що значно стимулює їхню діяльність у гуртках. Участь у
масових заходах виявляє весь попередній творчий досвід дитини, її уявлення про
навколишній світ, сприяє вихованню дисциплінованості, колективізму, дружби,
товариськості.
Поставивши перед собою завдання реалізації науково-методичної
проблеми на 2016-2020 рр. "Розвиток творчих здібностей становлення та
самореалізації учнівської молоді в допрофесійному виборі", Центр працював
над впровадженням основних напрямків розвитку науково-технічного, дослідноекспериментального та інших напрямів творчості учнівської молоді з
урахуванням сучасних вимог.
У 2019 році закінчився ІV етап роботи над проблемою  узагальнюючий.
Узагальнення та аналіз роботи над темою, вироблення практичних
рекомендацій, проведення творчих звітів МО про наслідки роботи над
проблемною темою, проведення творчих майстерень кращих педагогів за
результатами роботи, оформлення результатів дослідження у вигляді
методичних рекомендацій, оновлення банку передового педагогічного досвіду,
підготовка та проведення панорами методичних знахідок, проведення
розширеного засідання методичної ради закладу та педагогічної виставки за
підсумками роботи над єдиною проблемою, стимулювання і популяризація
кращого досвіду.
Завданням цього етапу було створення ефективного механізму
узагальнення роботи над проблемою та набуття досвіду всіма членами колективу
з питань практичного втілення її в педагогічну практику, впровадження в
освітній процес педагогічних інновацій.
З метою створення необхідних умов для забезпечення виконання
поставлених завдань та надання методичної допомоги закладам позашкільної
освіти області підготовлено та зібрано методичні матеріали: навчальні програми,
навчально-методичні посібники, методичні рекомендації. Протягом звітного
періоду було створено серію буклетів про гуртки Центру, підготовлено 27
методичних розробок, сценаріїв заходів, опубліковано ряд статей у засобах
масової інформації.
З метою підвищення професійних якостей організаторів позашкільної
освіти, всебічного і якісного підвищення їх інноваційного творчого потенціалу,
наукового і загальнокультурного рівня, збагачення його знань, вмінь навичок,
педагогічної та виконавської майстерності, вдосконалення психологопедагогічної освітньої діяльності педагогів-позашкільників протягом року
широко використовувалися різні форми та методи організації методичної роботи
з педагогічними працівниками, як колективно-групові та масові (методичні ради,
консультаційні лабораторії, круглі столи, психолого-педагогічні семінари та
семінари-практикуми, науково-практичні конференції, групові консультації,
тренінги, майстер-класи, творчі групи, педагогічні виставки, працювали Школи
педагогічної майстерності та молодого педагога), так і індивідуальні
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(взаємовідвідування занять, самоосвіта, огляд наукової, методичної, педагогічної
літератури, співбесіди, індивідуальні консультації, творчий звіт (атестація),
створення портфоліо, написання методичних розробок та програм).
Протягом 2019 року Центром було проведено обласні семінари з
керівниками гуртків автомоделювання, авіамоделювання, ракетомоделювання,
судномоделювання, початкового технічного моделювання, раціоналізаторів і
винахідників, фотогуртків і фотостудій, спортивної пеленгації, дизайну,
радіоконструювання та радіоелектроніки, інформатики, обчислювальної техніки,
комп’ютерного дизайну. Працівниками Центру організовані та проведенні
семінари з директорами та методистами закладів позашкільної освіти області, до
участі яких запрошувались науковці з Тернопільського ОКІППО, ЗВО м.
Тернополя та спеціалісти в галузі науково-технічної творчості, педагогічної та
інноваційної діяльності.
Під час проведення семінарів використовувались інтерактивні форми
роботи, проводились презентації, майстер-класи, круглі столи, он-лайн
конференції, надавались методичні матеріали, працювали виставки дитячих
робіт та навчально-методичної літератури, що сприяло підвищенню творчого
потенціалу педагогів в організації освітнього процесу у закладах позашкільної
освіти області.
Центр підтримує постійний зв’язок з фізико-математичним та
індустріально-педагогічним факультетами Тернопільського національного
педагогічного університету ім. Гнатюка, Тернопільським національним
технічним університетом ім. Івана Пулюя, Галицьким коледжем ім. В’ячеслава
Чорновола, які готують організаторів технічної творчості, учителів інформатики,
спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій у плані співробітництва та
пошуку нових форм і методів розвитку творчості учнів. Викладачі даних ЗВО
постійно беруть участь в обласних семінарах керівників технічних гуртків та
входять до складу журі обласних конкурсів з науково-технічного та спортивнотехнічного профілів.
На базі Центру відповідно до укладених договорів проходять практику
студенти вищезгаданих ЗВО, а також учні закладів професійно-технічної освіти
м.Тернополя, Технічного коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя.
Крім навчальної роботи і організації дозвілля учнівської молоді Центром
проводиться виховна робота з національно-патріотичного виховання.
Головною метою виховної роботи в позашкільному навчальному закладі є
формування і розвиток всебічно розвиненої особистості, її національної
свідомості.
Перед педагогами-позашкільниками стоїть також ряд важливих виховних
завдань: продовжити роботу над утвердженням високих моральних цінностей,
політичної культури, попередження злочинності, запобігання інформації, що
містить у собі елементи асоціальної поведінки, насильства, жорстокості,
пропаганди наркотичних речовин.
У виховній роботі Тернопільського обласного комунального центру
науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді важливе місце займає
організація консультативних та організаційно-роз’яснювальних заходів
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превентивного характеру, які зорієнтовані на формування трудової і моральної
життєтворчої мотивації активної громадянської та професійної позиції,
залучення дітей пільгових категорій і підлітків, схильних до неадекватної
поведінки, формування у вихованців вольових якостей характеру та здорового
способу життя.
Невирішеними актуальними проблемами для роботи Центру залишаються
проблеми нормативно-правового, науково-методичного, кадрового забезпечення
системи позашкільної освіти, соціального захисту учасників освітнього процесу
та інші, але найгострішими для нашого закладу є фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення.
В основному це відсутність фінансування на побудову паливної, ремонт
системи опалення та водопостачання, облаштування інфраструктури картингової
траси, капітальний ремонт даху будинку по вул. Митрополита Шептицького, 26,
ремонт фасаду, лабораторій, даху, заміна вікон, оновлення матеріально-технічної
бази гуртків та комп’ютерної техніки по вул. Січових стрільців, 13.
У зв’язку з обмеженим фінансуванням команди області не взяли участі у
деяких Всеукраїнських змаганнях, відсутність достатнього фінансування на
відрядження скорочує виїзди працівників Центру в районні позашкільні
установи для надання методичної та практичної допомоги, вивчення й
узагальнення передового педагогічного досвіду. Відсутність власного
автотранспорту не дозволяє економити кошти на транспортних послугах з виїзду
на змагання, вивозу інвентарю на місце змагань, доставки експонатів на виставки
та ін.
В той же час треба відзначити недоліки та невирішені проблеми щодо
розвитку та удосконалення науково-технічної творчості учнівської молоді в
області. У зв’язку з створенням ОТГ, проведено реорганізацію ЗПО в області.
Продовжує скорочуватися мережа закладів позашкільної освіти з науковотехнічного напряму, а в існуючих  йде скорочення спортивно-технічних
гуртків через відсутність кваліфікованих кадрів та матеріально-технічної бази
для їх розвитку у територіальних громадах. Чоловіки не йдуть керувати
технічними гуртками через низьку заробітну плату. Обмежене фінансування на
відрядження зумовлює слабкий зв’язок з позашкільними закладами області та
іншими областями України з обміну досвідом позашкільної роботи, суттєво
гальмує впровадження інноваційних технологій і оновлення змісту освітнього
процесу та знижує мотивацію вихованців до занять у технічних гуртках через
неможливість участі у обласних та Всеукраїнських масових заходах.
На даний час Центр працює над формуванням і утвердженням концепції
нової моделі закладу, що передбачає визначення пріоритетних ідей, принципів
позашкільної освіти найбільш важливих для його життєдіяльності. Готуються
відповідні зміни до Статуту Центру.
На 2020 рік заклад ставить перед собою такі завдання:
- збереження та розширення мережі гуртків, секцій, клубів та інших
творчих об'єднань за інтересами науково-технічного профілю з метою створення
додаткових можливостей для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку
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учнівської і студентської молоді, відкриття нових закладів чи гуртків, особливо в
сільській місцевості;
- докорінна реконструкція діяльності закладу, його ланок, змісту та
організації роботи, мети і завдань, технології тощо, що сприятиме зміні статусу
закладу;
- забезпечення якісної позашкільної освіти. Запровадження типових
освітніх програм і навчальних планів для гуртків за основними напрямами
позашкільної освіти, зміцнення, модернізація та розвиток навчальної,
матеріально-технічної бази шляхом покращення ресурсного забезпечення
закладу за рахунок збільшення позабюджетних надходжень, раціонального
використання бюджетних коштів;
- важливим напрямом роботи для формування майбутньої технічної
еліти залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді;
- з метою надання методичної і практичної допомоги позашкільним
закладам області продовжити моніторинг розвитку НТТУМ та здійснювати
аналіз стану їх функціонування та розвитку;
- продовжити роботу щодо програмно-методичного забезпечення
закладів позашкільної освіти області з науково-технічної, декоративноприкладної творчості та дослідно-експериментальної діяльності та STEM освіти;
- оновлювати інформаційний банк даних обдарованих дітей області з
науково-технічного напряму;
- впроваджувати сучасні інноваційні технології в освітній процес
закладів позашкільної освіти та здійснювати їх науково-методичне забезпечення;
- проводити допрофільну підготовку вихованців як передумову
профільної освіти старших учнів;
- з метою соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, продовжити роботу щодо
охоплення їх позашкільною освітою шляхом відкриття при закладах
інституційного догляду та виховання дітей гуртків Центру;
- з метою залучення позабюджетних коштів продовжити роботу щодо
поглиблення співпраці з благодійними фондами та організаціями;
- продовжити роботу з національно-патріотичного виховання як одного
з найголовніших напрямів виховної роботи;
- продовжити роботу щодо проведення заходів популяризації та
пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді;
- продовжити роботу щодо організації відпочинку і оздоровлення
учнівської молоді та поєднання її з одночасним проведенням масових заходів;
- виявляти та розвивати нетрадиційні технології освітньої діяльності
серед учнівської молоді Центру та у позашкільних закладах області;
- сприяти підвищенню темпів підготовки педагогів-позашкільників
області до застосування ними інформаційних та інноваційних технологій у
педагогічному процесі;
- посилити роботу з вивчення, узагальнення та розповсюдження
передового досвіду роботи.
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І. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з\п
1

Зміст роботи

Дата

2

3

Виконавець
4

Примітка
про
виконання
5

Кохан Й.І.,
зав.оргмасового
відділу
Заступники
директора,
зав. відділів,
головний бухгалтер
Кохан Й.І.,
заст. директора з
НВР
Кохан Й.І.,
заст. директора з
АГЧ,
головний бухгалтер
Кохан Й.І.,
заступники
директора

1.

Розробка плану контролю та керівництва адміністрацією за
діяльністю відділів та проведення масових заходів на 2020 рік

до 31.01

2.

Аналіз використання коштів за кошторисами та підготовкою
нових уточнених кошторисів на рік

до 17.01

3.

Підготовка та проведення педагогічних рад

щоквартально

4.

Підготовка документації із фінансово-господарської діяльності

до 20.02

5.

Виробничі наради з працівниками (підготовка, проведення)

6.

Проведення поточних оперативних нарад із адміністрацією

перший
вівторок
місяця
щовівтор Кохан Й.І.,
заступники
ка

7.

Збори трудового колективу

8.

Підготовка документації для позашкільних закладів області з
питань атестації педагогічних працівників відповідно до наказів
Міністерства освіти і науки України
Поточна перевірка документації:
- кадрової
- наказів
- поточної

директора

9.

10.
11.

Аналіз діяльності відділів та працівників центру за умовами
роботи відповідно до колективного договору
Моніторинг
роботи керівників гуртків центру щодо
впровадження нових методик проведення занять

15.

Аналіз якості проведених робіт щодо впровадження Концепції
національної школи, Закону України “Про позашкільну освіту”,
Положення про позашкільний навчальний заклад та співпраці
відділів із даного питання
Аналіз діяльності педагогічного колективу, спрямованої на
створення системи виховної роботи та організацію відпочинку
учнів
Налагодження контактів з адміністрацією коледжів та вищих,
професійно-технічних,
загальноосвітніх,
інтернатних
навчальних закладів із метою залучення молоді до конкретних
заходів, які проводить Центр
Аналіз роботи архівного підрозділу

16.

Підготовка освітньої програми

17.

Скласти та затвердити графік відпусток працівників

18.

Підготовка до оздоровлення гуртківців у літній період

12.

13.

14.

1 раз на Голова трудового
півріччя колективу
до 28.02 Кохан Й.І., заступник
директора з НВР
Кохан Й.І.,

до 18.05 Зіньчишин О.С.
до 29.05 Шишковський О.К.
до 27.04 Олійник В.І.

зав. відділів,
методисти
до 22.05 Директор, головний
бухгалтер
до 27.03 Директор,
заступник
директора з НВР,
зав. метод. відділу
до 25.03 Адміністрація, зав.
відділів

до 15.09

Адміністрація, зав.
відділів

до 31.03

Адміністрація, зав.
відділів

Адміністрація, зав.
відділів, діловод
до 08.01 Адміністрація, зав.
відділів
до 14.04 Адміністрація,
зав. відділів
до 29.05 Адміністрація,
працівники Центру,
зав. оргмасового
відділу

до 16.03
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19.

20.

Налагодження зв’язків із державними та громадськими
у міру Адміністрація,
організаціями,
Тернопільським
обласним
комунальним виконання зав. відділів,
інститутом
післядипломної
педагогічної
освіти, спільних методисти
Тернопільським національним педагогічним університетом ім. заходів
Володимира Гнатюка, Тернопільським національним технічним
університетом ім. Івана Пулюя, Галицьким та технічним
коледжами у плані співробітництва та пошуку нових форм і
методів розвитку творчості учнів, проведення спільних заходів
Підготовка документації до атестації педагогічних працівників
до 20.03 Адміністрація,

методисти Центру,
керівники гуртків

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ТА ОСВІТНЯ РОБОТА
№
з/п

ЗМІСТ РОБОТИ

проведен
ня

Виконавець

Примітка
про
виконання

1

2

3

4

5

Термін

Організаційно-методична робота
Обласний методичний тиждень
спортивно-технічного напрямків.

2.

Обласний семінар керівників гуртків початкового технічного
моделювання на тему: "Інноваційні підходи до занять з
початкового технічного моделювання".

05.02.

Обласний семінар керівників гуртків з картингу на тему:
"Задоволення особистісних потреб дітей та учнівської молоді як
шлях до оволодіння ключовими компетентностями вихованців."
4. Обласний семінар керівників гуртків раціоналізаторів і
винахідників, організаторів
виставок на тему: "Технічне
моделювання як метод пізнання об'єктивної діяльності на
гуртках раціоналізаторів та винахідників".
5. Обласний семінар керівників гуртків юних дизайнерів на тему:
"Формування
естетичної
свідомості
та
художньої
компетентності вихованців, їх здатності до самореалізації".
6. Обласний семінар керівників гуртків спортивної пеленгації,
колективних радіостанцій, телеграфії на тему: "Формування
професійної компетентності керівника гуртка спортивної
радіопеленгації".
7. Обласний семінар методистів закладів позашкільної освіти з
науково-технічного напряму на тему: "Основні напрями
розвитку STEM освіти та їх реалізація у закладах позашкільної
освіти".
8. Обласні семінари директорів закладів позашкільної освіти з
науково-технічного
напряму
на
теми:
"
Реалізація
компетентнісного підходу в освіті: сутність, проблеми,
перспективи", "Використання інформаційно-комунікативних
технологій в управлінській діяльності керівника ЗПО".
9. Обласний семінар керівників гуртків фото-, відео та фотостудій
на тему: "Роль творчої діяльності в розвитку вихованців під час
підготовки матеріалів до конкурсів фото-та відеофільмів".
10. Обласний семінар керівників гуртків інформатики та ІКТ на
тему: "Підвищення ефективності освітнього процесу в
інформаційно-технічних гуртках закладів позашкільної освіти
області".

12.02.

3.

з

науково-технічного

та

03-09.02. Кривокульська Н.С.

1.

19.02.

19.02.

Фука М.М.
Лізогуб В.О.
Горбулько М.М.
Жандаренко О.В.
Кривокульська Н.С
Горбулько М.М.
Лізогуб Л.Б.
Петриляк О.В.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Петько Ю.В.

Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Попович Н.В.
Горбулько М.М.
Лізогуб В.О.
Горбулько М.М.
Гурська О.Р.
Кирпа Р.А.

15.04.

Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Фука М.М.
Новак С.І.

04.03.

Адміністрація,
зав. відділами,
методисти

20.05.,
28.10.

Кохан Й.І.
заст. директора,
завідувачі відділів,
методисти

16.09.

Кривокульський О.С
Боровик Г.І.
Горбулько М.М.

23.09.

Кривокульський О.С.
Жандаренко О.В.
Курнатович О.В.
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11. Обласний семінар керівників гуртків з автомоделювання на
тему: "Особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний
підходи на заняттях гуртка автомоделювання."

18.11.

12. Обласний семінар керівників гуртків з авіамоделювання на тему:
25.11.
"Формування ключових компетентностей вихованців гуртка
авіамоделювання."
13. Обласний семінар керівників гуртків з ракетомоделювання на
25.11.
тему: "Впровадження STEM-освіти в освітній процес гуртка
ракетомоделювання."
14. Обласний семінар керівників гуртків з судномодельного спорту
02.12
на тему: "Формування інтересу до творчості у вихованців
початкового рівня на заняттях гуртка судномоделювання."
15. Обласний семінар керівників гуртків радіоконструювання та
09.12.
електроніки на тему: "Учбове проектування з технології, як
метод
розвитку
технічної
творчості
у
гуртках
радіоконструювання та електроніки".
17. Засідання методичних об’єднань за напрямками (згідно окремих протягом
року
планів).
18. Створення електронної та відео презентаційної бази Центру.

протягом
року
протягом
року

19. Забезпечувати представництво Центру в мережі Internet.
Контролювати та систематично оновлювати інформацію на сайті
Центру.
20. Видати збірку матеріалів на допомогу організаторам технічної протягом
року
творчості.

21. Впорядкування архіву Центру.

І квартал

22. Видати буклети про роботу гуртків технічної творчості та ІІІ квартал
поширення передового педагогічного досвіду з науковотехнічної творчості на Тернопільщині.
23. Відвідування занять та вивчення досвіду
працівників з метою підготовки їх до атестації .

педагогічних

до
15.03.

Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Майка Б.Т.
Якимів А.Я..
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Янчук І.С.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Петриляк О.В.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Кривокульський О.С
Горбулько М.М.
Капелусь С.І.
Стеценко В.О.
Кривокульська Н.С.
Фука М.М.
Попович Н.В.
Жандаренко О.В.
Жандаренко О.В

Кривокульська Н.С.
Фука М.М.
Лізогуб В.О.
Жандаренко О.В.
Горбулько М.М.
Жандаренко О.В.
Кривокульська Н.С
Олійник В.І.
Адміністрація,
Кривокульська Н.С.
Попович Н.В.
методисти
Адміністрація, зав.
відділів, члени
атестаційної комісії
Адміністрація, члени
атестаційної комісії

24. Підготовка атестаційних матеріалів, проведення атестації березень
педагогічних працівників.
25. Провести організаційні заходи з розвитку учнівського січень, Культорганізатор,
самоврядування.
вересень Попович Н.В.
26. Розробити і затвердити розклади роботи гуртків на І-ІІ півріччя
січень, Зіньчишин О.С.
вересень керівники гуртків
27. Погодження календарних планів роботи керівників гуртків на І- січень, Зіньчишин О.С.
ІІ півріччя.
вересень керівники гуртків
28. Робота над навчальними програмами на 2020-2021 навчальний І – ІІ кв. Зіньчишин О.С.
Кривокульська Н.С
рік.
керівники гуртків

29. Затвердження навчального плану роботи гуртків на 2020-2021 вересень Зіньчишин О.С.
керівники гуртків
навчальний рік.
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30. Виїзди в райони з метою надання методичної і практичної
допомоги організаторам науково-технічної творчості та
вивчення передового педагогічного досвіду роботи з учнівською
молоддю:
 Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони;

протягом
року
Зіньчишин О.С.
Фука М.М.

 Бережанський, Козівський, Підгаєцький райони;

Кривокульський О.С.

 Бучацький, Монастириський, Гусятинський, Зборівський
райони;

Кривокульська Н.С.
Лізогуб В.О.

 Лановецький, Шумський, Кременецький райони;

Посвятовський В.А.
Попович Н.В.

 Збаразький, Підволочиський райони;

Горбулько М.М.
Кохан Й.І.

 м. Тернопіль, Тернопільський район
31.

32.
33.

Жандаренко О.В.

Взяти участь у Всеукраїнських семінарах та нарадах з:
авіа- та ракетомодельного спорту;
картингу;
автомодельного спорту;
судномодельного спорту;
інформаційних технологій;
радіоконструювання;
фото-, кіногуртків;
дизайну та ужиткового мистецтва;
початкового технічного моделювання;
директорів обласних центрів НТТУМ;
завідувачів відділів;
заступників директорів, методистів
Проводити огляди навчальних кабінетів, робочих місць.
Підвести підсумки роботи гуртків за 2018-2019 навчальний рік,
звітування адміністрації.

протягом
року,
згідно з
планом
МОН
України та
планом
УДЦПО

протягом
року

травень

Адміністрація,
зав. відділів,
методисти,
керівники гуртків

Зіньчишин О.С.
Шишковський О.К.
зав. відділів
Кохан Й.І.
Зіньчишин О.С.

Освітня робота
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Спланувати роботу гуртків на I, II семестри навчального року, вересень,
на літній період.
грудень,
червень
Провести організований набір учнів в гуртки та комплектацію 01-15.09
навчальних груп:
- надати оголошення через ЗМІ;
- розповсюдити по школах оголошення про набір у гуртки
Центру;
- проводити різноманітні масові спортивно-технічні і науковотехнічні заходи, показові виступи, Дні відкритих дверей.
Скласти розклад занять гуртків на I, II семестри, на літній вересень,
період.
січень,
червень
Регулярно проводити перевірку журналів планування та обліку постійно
роботи гуртків.
Організувати взаємовідвідування відкритих занять педагогами протягом
Центру.
року
Вивчити та проаналізувати можливість видачі випускникам січеньзакладу свідоцтв про позашкільну освіту
травень

керівники гуртків,
зав. відділів
керівники гуртків,
зав. відділів

Зіньчишин О.С.

Зіньчишин О.С.
Зіньчишин О.С.
Кривокульська Н.С.
Зіньчишин О.С.
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Для забезпечення оптимальних умов для гармонійного розвитку
творчої особистості кожної дитини, життєвої компетентності,
стимулювання творчої активності у різноманітних видах
позашкільної освіти, удосконалювати роботу гуртків науковотехнічних, спортивно-технічних напрямів, прикладної творчості
тощо
8. Проводити регулярно тематичні бесіди з національнопатріотичного виховання, спілкування в гуртках, присвячені
знаменним датам, бесіди з правових питань, питань моралі та
культури.
9. На заняттях гуртків впроваджувати в практику нові форми і
методи навчання: ситуаційно-рольові ігри, вікторини,
моделювання екстремальних ситуацій і можливі шляхи виходу з
них, завдання, розв’язання яких потребує міжпредметних знань
та особистого досвіду тощо.
10. Регулярно проводити з гуртківцями інструктажі з БЖ, вивчення
правил безпеки, протипожежної безпеки, бесіди щодо здорового
способу життя.
11. Провести моніторингові дослідження результативності роботи
гуртків за навчальний рік.
12. Виховні заходи з гуртківцями до державних, національних,
релігійних свят (згідно окремих планів).
7.

постійно

Зіньчишин О.С.

протягом Попович Н.В.,
керівники гуртків
року
протягом Кривокульська Н.С.
методисти,
року
керівники гуртків

протягом Шишковський О.К.,
Фука М.М.,
року
керівники гуртків

травень

Зіньчишин О.С.
завідувачі відділів

протягом Попович Н.В.,
методисти,
року

керівники гуртків

*Примітка.
З метою виявлення і пропаганди кращого педагогічного досвіду з питань
удосконалення навчально-виховного процесу в гуртках позашкільних навчальних закладів області та
з метою удосконалення методик проведення масових заходів - участь завідувачів методичним та
організаційно-масовим відділами у всіх обласних семінарах обов’язкова.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА
№
з/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Примітка
Термін
про
проведе Виконавець
виконанн
ння
я

1

2

3

4

Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.

5

Обласні масові заходи
1.

Дні активності колективних радіостанцій на КХ серед школярів

січень

2.

січень

3.

Участь дитячих колективних радіостанцій області у
Всеукраїнському мінітесті на КХ
Тиждень науки і техніки

4.

Обласні відкриті змагання з радіоконструювання

5.

Обласні змагання з автомодельного спорту (трасові)

6.

Обласні змагання з початкового технічного моделювання

19.03.

7.

Обласна заочна участь дитячих колективних радіостанцій у
Всеукраїнських змаганнях на КХ
Обласні змагання учнівської молоді з картингу

березень

8.

13-19.01.
13.02.

13-15.03.

Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Попович Н.В.
Кривокульський О.С.
Стеценко В.О.
Капелусь С.І.
Горбулько М.М.
Посвятовський В.А.
Майка Б.Т.
Лізогуб В.О.
Горбулько М.М.
Кривокульська Н.С.
Лізогуб Л.Б.
Петриляк О.В.
Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.

24-26.04., Посвятовський В.А.
11-13.09. Петько Ю.В.
Лізогуб В.О.
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9.

Обласний заочний конкурс-виставка (звіт) науково-технічних
гуртків "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!"

08-10.04.

10.

Обласний заочний конкурс-виставка робіт учнів молодшого
шкільного віку

08-10.04.

11.

Обласний заочний конкурс-виставка юних дизайнерів та
ужиткового мистецтва

08-10.04.

12.

Обласний заочний конкурс методичних розробок з науковотехнічного напряму

13-15.05.

13.

Обласні змагання з судномодельного спорту

22-23.05.

14.

Обласні змагання з автомодельного спорту (кордові моделі)

15-16.05.

15.

Обласні змагання з авіамодельного спорту (радіокеровані,
вільнолітаючі моделі)

11-14.06.

16.

Обласний етап Міжнародного дитячого молодіжного фестивалю
аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела"

травень червень

17.

Обласні змагання з ракетомодельного спорту

11-14.06.

18.

Обласні відкриті змагання зі спортивної радіопеленгації

18-21.06.

19.

Всеукраїнські відкриті змагання з картингу серед учнівської
молоді

12-14.06.

20.

Обласна фотовиставка робіт юних фотоаматорів "Барвиста
Україна", присвячена Дню Державного Прапора

серпень

21.

Обласні змагання з авіамодельного спорту (кордові моделі)

25-27.09.

22.

Обласний заочний конкурс на кращу фотографію "Моя
Україно!"

07-09.10.

23.

Обласний заочний конкурс відеофільмів

07-09.10.

24.

Обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної
техніки
Міні-тест колективних радіостанцій

25.
26.
27.
28.

15.11.

листопадгрудень
Обласний конкурс дитячого малюнку "Безпека та мир в Україні" листопад
Обласний фестиваль "Повір у себе"
грудень
Обласні масові заходи, показові виступи, виставки, конкурси до протягом
ювілеїв та свят
року

29.

Обласні конкурси малюнків, плакатів, виробів та ін.

30.

Святковий вечір, присвячений Св. Миколаю, заходи до
Новорічних та Різдвяних свят

протягом
року
грудень,
січень

Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Попович Н.В.
Горбулько М.М.
Кривокульська Н.С.
Лізогуб Л.Б.
Петриляк О.В.
Гурська О.Р.
Горбулько М.М.
Кирпа Р.А.
Кривокульська Н.С.
Горбулько М.М.
Жандаренко О.В.
Фука М.М.
Лізогуб В.О.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Якимів А.Я.
Посвятовський В.А.
Янчук І.С.
Лізогуб В.О.
Попович Н.В.
Боровик Г.І.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Петриляк О.В.
Кривокульський О.С
Новак С.І.
Фука М.М.
Посвятовський В.А.
Петько Ю.В.
Лізогуб В.О.
Попович Н.В.
Кривокульський О.С
Боровик Г.І.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Янчук І.С.
Кривокульський О.С.
Боровик Г.І.
Горбулько М.М.
Кривокульський О.С.
Попович Н.В.
Горбулько М.М.
Кривокульський О.С.
Жандаренко О.В.
Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Попович Н.В.
Попович Н.В.
Попович Н.В.
Зіньчишин О.С.
зав. відділів
Попович Н.В.
Бойко Н.М.
Попович Н.В.
Бойко Н.М.

Всеукраїнські масові заходи
1

2

3

1.

Всеукраїнський колоквіум "Космос. Людина. Духовність"

2.

Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного
конструювання

3.

Всеукраїнська
виставка-конкурс
стендового моделювання

з

історико-технічного

вересень-жовтень,
м. Ужгород
березень,
м. Рівне
листопад - грудень
м. Хмельницький

4

5

Зіньчишин О.С.
Кривокульський О.С.
Капелусь С.І.
Стеценко В.О.
Посвятовський В.А.
Кравчук А.С.
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Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
автомодельного спорту (трасові моделі), юніори
Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості
учнівської молоді „Наш пошук і творчість - тобі, Україно!”

березень,
м. Дніпро
травень- червень,
м. Київ

6.

Всеукраїнські відкриті змагання
судномодельного спорту:
- "NS" моделі до 600 мм (юніори)

червень-серпень,
м. Київ,
м. Коростишів

7.

Всеукраїнський відкритий фестиваль позашкільних навчальних
закладів України "Територія творчості"

8.

Всеукраїнські відкриті
автомодельного спорту:
- трасові (юнаки);

4.
5.

змагання

учнівської

учнівської

молоді

молоді

з

з

- кордові (юнаки);

9.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з:
- авіамодельного спорту (вільнолітаючі);
- авіамодельного спорту (кордові);
- юних ракетомоделістів та ракетомодельного спорту

10.

11.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
спортивної радіопеленгації
Всеукраїнські змагання на Кубок УДЦПО серед учнівської зі
спортивної радіопеленгації
Зональні змагання з науково-технічної творчості спортивнотехнічного напряму

12.

Всеукраїнський конкурс-змагання учнів молодшого шкільного
віку з початкового технічного моделювання

13.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з повітряних
зміїв
Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край” (номінація
„Ужиткове мистецтво”)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
радіозв’язку на коротких хвилях (заочні)
Відкритий фестиваль дитячого кіно та телебачення “Веселка” та
Всеукраїнський відкритий конкурс юних фотоаматорів "Ми діти України"
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку "Безпека та мир",
"Дружать діти на планеті"
Всеукраїнські змагання учнівської молоді на Кубок України з
картингу.
Всеукраїнські відкриті змагання з картингу серед учнівської
молоді:
- І етап (ІV ранг)

14.

15.
16.

17.
18.

травень,
м. Київ

- ІІ етап (ІV ранг)
- ІІІ етап (ІV ранг)
19.

Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів „Моя
Україно!” (заочний)

20.

Всеукраїнські заходи, присвячені Дню винахідника і дослідника

червень,
м. Луцьк
березень,
м. Тульчин
червень-липень
Червень - липень,
Сумська обл.
червень- липень,
м. Київ
квітень-травень,
м. Дніпро
м. Чернігів
квітень,
м. Луцьк
вересень,
м. Київ
протягом року
Волинська,
Чернівецька,
Хмельницька,
Рівненська,
Львівська обл.
Хмельницький,
Івано-Франківськ,
квітень
Миколаївська обл,
квітень-травень
травень - червень,
м. Київ

Посвятовський В.А.
Майка Б.Т.
Попович Н.В.
Посвятовський В.А.
Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Кравчук А.С.
Лізогуб В.О.
Михайленко Я.В.
Попович Н.В.
Посвятовський В.А.
Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Майка Б.Т.
Якимів А.Я.

Посвятовський В.А.
Янчук І.С.
Петриляк О.В.

Посвятовський В.А.
Новак С.І.

Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.

Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Посвятовський В.А.
Мельник М.А.
Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Гурська О.Р.

Протягом року

Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.

серпень,
м. Кременчук

Кривокульський О.С.
Попович Н.В.
Боровик Г.І.

січень-листопад,
м. Київ
травень,
м. Тернопіль,
квітень,
м. Полтава
червень,
м. Київ
вересень,
м. Київ
листопад,
м. Київ
II-IV квартал у
регіонах

Попович Н.В.
Посвятовський В.А.
Лукащук В.А.
Петько Ю.В.

Кривокульський О.С.
Горбулько М.М.
Боровик Г.І.
Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Горбулько М.М.
Лізогуб В.О.
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21.

Всеукраїнський фестиваль технічної творчості
«INTERPIPE TECH FEST»

22.

Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей
та молоді «ITalent» (очно-заочний)

вересень-жовтень,
м. Дніпро
протягом
року, м. Київ

Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Попович Н.В.
Жандаренко О.В.
Кривокульський О.С.
Курнатович О.В.

Всеукраїнські семінари та курси
1
1.
2.

3.
4.

2
Семінар-практикум для директорів обласних закладів
позашкільної освіти науково-технічного напряму
Семінари-практикуми
для
суддів
судномодельного,
автомодельного, ракетомодельного, авіамодельного напрямів,
радіоспорту та картингу
Семінар-практикум завідувачів методичних та науковометодичних відділів
Семінар-практикум для голів обласних методичних об'єднань з
напрямків:
- ракетомоделювання;
- авіамоделювання;
- автомоделювання;
- судномоделювання;
- картингу;
- радіоспорту та радіоконструювання.

3
згідно окремого
плану
під час проведення
змагань
березень-квітень,
м. Київ
жовтень-листопад,
м. Київ

5.
Цикл тренінгів та вебінарів "Застосування інноваційних
маркетингових та управлінських технологій у діяльності
позашкільних навчальних закладів"

протягом року,
м. Київ

6.

Обмін досвідом роботи з колективами інших областей

протягом року,
регіони України

7.

Цикл навчальних семінарів-практикумів для заступників
директорів,
методистів
"Інноваційні
технології
для
позашкільної освіти"
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
- директори ПНЗ;
- заступники директорів ПНЗ;
- методисти ПНЗ;
- керівники гуртків;

протягом року,
м. Київ
ІММЗО

8.

протягом року

4
Кохан Й.І.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Зіньчишин О.С.
Кривокульська Н.С.
Посвятовський В.А.
Лізогуб В.О.
Петриляк О.В.
Кравчук А.С.
Майка Б.Т.
Якимів А.Я.
Янчук І.С.
Кривокульський О.С.
Кохан Й.І.
Зіньчишин О.С.
Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Кривокульська Н.С.
Попович Н.В.
Кохан Й.І.
Зіньчишин О.С.
Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Кривокульська Н.С.
Попович Н.В.
Зіньчишин О.С.
Кривокульська Н.С.
Кохан Й.І.
Зіньчишин О.С.
Кривокульський О.С.
Посвятовський В.А.
Кривокульська Н.С.
Лізогуб В.О.
Горбулько М.М.
Жандаренко О.В.

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1
1.

2.
3.

2
Поновлення зв’язків з громадськими організаціями з
роботи з молоддю Болгарії, Угорщини, Румунії, Польщі і
ін. країн
Участь в міжнародних проектах і змаганнях, робота щодо
встановлення зв’язків через INTERNET

3
протягом року

Обласний етап Міжнародного дитячого, молодіжного
фестивалю
аудіовізуальних
мистецтв
"Кришталеві
джерела"

травень

протягом року

4
Адміністрація

Адміністрація,
зав. відділів,
методисти
Попович Н.В.
Боровик Г.І.
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V. ПЛАН ЗАСІДАНЬ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
І. Засідання 28.01.2020 р.
1.
Організація методичної роботи в Центрі. Затвердження плану роботи КМР на
2020 р. (заступник директора з НВР, завідувач методичного відділу).
2. Організація роботи на V етапі вирішення науково-методичної проблеми закладу
"Розвиток творчих здібностей становлення та самореалізації учнівської молоді в
допрофесійному виборі" (члени КМР).
3. Засідання школи "Молодого педагога" на тему: "Формування професійної
компетентності педагога"(завідувач методичного відділу, методисти).
4. Підведення підсумків конкурсу майстерності педагогічних працівників "Джерело
творчості" у номінації "Керівник гуртка - 2020" (завідувач методичного відділу, методисти,
керівники гуртків).
II. Засідання 12.05.2020 р.
1. Роль конкурсів педагогічної майстерності у розвитку професійної компетентності
педагогів. (заступник директора з НВР, завідувач методичного відділу).
2. Самоосвіта-основа професійного розвитку. (заступник директора з НВР, завідувач
методичного відділу, методисти).
3. Підготовка навчальних програм на отримання дозволу для використання в
освітньому процесі.
IIІ. Засідання 08.09.2020 р.
1. Засідання школи "Молодого педагога" на тему: "Крок до майстерності. Методичні
рекомендації щодо організації роботи з молодими педагогами" (заступник директора з НВР,
завідувач методичного відділу, методисти).
2. Огляд нормативних документів, новинок фахової літератури. Поповнення банку
даних методичних конкурсних робіт та виховних заходів (завідувач методичного відділу).
3. Оптимізація освітнього простору ЗПО шляхом модернізації науково-методичної
діяльності (завідувач методичного відділу, методисти).
IV. Засідання 24.11.2020 р.
1. Про підсумки роботи координаційно-методичної ради у 2020 році (завідувач
методичного відділу, методисти).
2. Педагогічні засади виховання особистості вихованця в закладах позашкільної
освіти. (завідувач методичного відділу, методисти).
3. Про планування інформаційно-методичної роботи на 2021 р. (члени координаційнометодичної ради).
4. Звіт про проведену роботу щодо V етапу науково-методичної проблеми закладу
"Розвиток творчих здібностей становлення та самореалізація учнівської молоді в
допрофесійному виборі" та вибір теми науково-методичної проблеми на 2021-2025 роки.
(завідувач методичного відділу, методисти).
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VІ. ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
І. Засідання 04.02.2020 р.
1. Заклад позашкільної освіти у вимірі нових соціально-педагогічних перспектив
(завідувачі відділів, методисти, керівники гуртків).
2. "Інформаційна культура керівника гуртка як умова його професійноособистісного росту" (завідувачі відділів, керівники гуртків).
3. Стан організації і здійснення заходів з питань цивільного захисту, пожежної
безпеки, створення умов для безпечного перебування вихованців у закладі (заступники
директора з НВР та АГЧ, завідувачі відділів).
4. Про виконання рішень педагогічної ради від 17 грудня 2019 р.

II. Засідання 19.05.2020 р.
1. Підсумки проведення атестації педагогічних працівників. Якість виконання
посадових обов’язків, результативності освітньої роботи керівників гуртків, які атестувалися
(заступник директора з НВР).
2. Про підсумки роботи закладу за ІІ півріччя 2019-2020 навчального року та
організацію й проведення масових заходів в літній період (заступники директора з НВР та
АГЧ, завідувачі відділів).
3. Стан, досягнення, перспективи та основні пріоритетні напрямки розвитку
науково-технічної та спортивно-технічної творчості в області (директор, завідувачі відділів,
методисти).
4. Про педагогічне навантаження працівників на 2020-2021 н.р. (директор,
заступник директора з НВР).
5. Про виконання рішень педагогічної ради від 04 лютого 2020 р.

III. Засідання 15.09.2020 р.
1. Затвердження планів роботи керівників гуртків на 2020-2021 н.р. (заступник
директора з НВР).
2. Про роботу педагогічного колективу щодо виконання заходів з реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (завідувачі відділів).
3. Про роботу центру в літній період та завдання на 2020-2021 н.р. (заступник
директора з НВР, завідувачі відділів).
4. Про виконання рішень педагогічної ради від 19 травня 2020 р.

IV. Засідання 08.12.2020 р.
1. Обговорення плану роботи Центру на 2021 рік (директор, учасники педради).
2. Формування життєвої компетентності вихованців в умовах діяльності ЗПО
(завідувачі відділів, керівники гуртків).
3. Аналіз методичної роботи у закладі за 2019-2020 н.р. (заступник директора з НВР,
завідувач методичного відділу, методисти).
4. Про виконання рішень педагогічної ради від 15 вересня 2020 р.
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VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
№
п/
п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін
проведення

1

2

3

1.

Забезпечити бухгалтерський облік
фінансовоекономічної діяльності Центру
Здійснювати постійний контроль та вести звіти про
використання
електроенергії,
теплоенергії
та
водопостачання за програмою енергоощадження
Переукласти угоди про використання електроенергії,
теплоенергії та водопостачання, на вивіз твердих
відходів та послуги електрозв’язку
Підготувати та затвердити кошторис витрат спецкоштів
центром НТТШУМ на 2020 рік
Здійснювати
постійний
контроль
за
станом
протипожежної безпеки, виконанням персоналом
правил безпеки та санітарії
Здійснювати постійний контроль за організацією обліку
матеріальних цінностей та своєчасного їх списання
після використання
Проводити інструктажі з охорони праці з працівниками
та інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями
Надавати практичну допомогу керівникам гуртків з
питань створення безпечних і нешкідливих умов праці
та відпочинку вихованців, запобігання травматизму під
час проведення масових заходів
Забезпечити
безпечний
стан
робочих
місць,
обладнання, інструментів, приладів тощо

протягом року

Проводити профілактичну роботу серед вихованців з
охорони праці під час освітнього процесу
Провести поточний ремонт приміщень та будівель
центру НТТШУМ
Завершити перекриття шатрового даху основного
корпусу
Провести
роботи з відведення стічних вод з
внутрішнього подвір’я основного корпусу
Здійснити монтаж протипожежної сигналізації в
основному корпусі, сигналізації охорони на СТК та
закупити вогнегасники
Провести реконструкцію даху будинку по вул.
Митрополита Шептицького, 26
Провести поточні ремонти у лабораторіях та
приміщеннях
Провести роботи навколо картингової траси (засипання
щебенем та землею країв)
Покращити рівень матеріально-технічної бази гуртків
центру
Придбати необхідний інвентар та обладнання для
центру НТТШУМ
Поновити матеріально-технічну базу спортивнотехнічного комплексу
Виготовлення дашка над дверима основного корпусу

протягом року

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Відповідальний

протягом року

4
Питель О.І.
Бойко Н.М.
Шишковський О.К.

січень

Шишковський О.К.

до 15.01

Кохан Й.І.
Питель О.І.
Шишковський О.К.
Зіньчишин О.С.

протягом року
протягом року

Шишковський О.К.
Питель О.І.
зав. відділів

періодично

Шишковський О.К.
керівники гуртків
Організатори
заходів,
зав. відділів

протягом року

ІІІ квартал

Шишковський О.К.
зав. відділів,
керівники гуртків
Фука М.М.
керівники гуртків
Шишковський О.К.
робітники
Шишковський О.К.

червень серпень
І-ІІ квартал

Кохан Й.І.
Шишковський О.К.
Шишковський О.К.

червень серпень
у літній період

Шишковський О.К.
робітники
Шишковський О.К.

червень серпень
протягом року

Шишковський О.К.
робітники
Зав. відділами

протягом року

Шишковський О.К.

протягом року

Посвятовський
В.А.
Шишковський О.К.
робітники

протягом року

протягом року

протягом року

Відмітка
про
виконання

20

21

