
Звіт директора за 2016/2017 навчальний рік 

 У 2016/2017 Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості 

здійснював позашкільною роботу з понад 2000 дітьми,  що становить 62% усіх 

дітей шкільного віку району. Протягом року працювало 66 гуртків різних 

напрямів. Усі заняття з дітьми проводяться безкоштовно. У закладі працювало 

76 педагогічних працівників, з них керівників гуртків 69 (основних 27, 

сумісників 42). Педагогічний колектив має надзвичайно високу та якісну фахову 

підготовку. Серед керівників гуртків мають повну вищу освіту – 50 чоловік, 

бакалавр – 2, молодший спеціаліст (середня спеціальна) – 10, загальна середня – 

7, серед яких 3 навчається заочно у ВНЗ. 

 У напрямі науково-дослідницької роботи працюють педагоги вищих 

навчальних закладів м. Б.Церкви та м. Києва. Серед них більшість мають наукові 

звання, а саме: 3 – заслужені вчителі України; 3 - учителі-методисти, 5- 

кандидатів наук; 3- доценти; 3 - відмінники освіти, 2 - доктори наук 

(філософських та сільськогосподарських), професори. 

 Навчально-виховний процес у Центрі творчості було організовано 

відповідно до типових навчальних планів та плану роботи закладу. 

Організація навчально-виховного процесу здійснювалася за такими напрямками: 

 комплектація закладу педагогічними кадрами, розподіл педагогічного 

навантаження, призначення керівників методичних об’єднань; 

 складання і затвердження таких планів: планів роботи заступників 

директора, роботи методичних об’єднань, педагога-організатора, 

календарні плани керівників гуртків, плани індивідуальних занять із 

здібними, обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами; 

 формування робочого навчального плану, структури навчального року, 

режиму роботи закладу, складання тарифікації педагогічних працівників; 

 складання на перший та другий семестри розкладу занять, розкладу 

індивідуальних занять; 

 коригування картотеки обдарованих дітей; 

 опрацювання з працівниками закладу: Статуту, Колективного договору, 

Правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативних документів з 

охорони праці, техніки безпеки із відповідними записами  в журналах; 

 організація медичного обстеження працівників закладу згідно з вимогами. 

 Для задоволення освітніх потреб дітей у Центрі творчості організовано 

роботу за 10-и основними напрямами позашкільної діяльності, а саме: художньо-

естетичним, гуманітарним, науково-технічним, туристсько-краєзнавчим, 

еколого-натуралістичним, фізкультурно-спортивним, військово-патріотичним, 

оздоровчим, соціально-реабілітаційним та дослідницько-експериментальним. 

 художньо-естетичний – 19 гуртків, 70 групи, 951 уч. (у т.ч. село 296 уч.); 



 гуманітарний – 9 гуртків, 13 груп, 208 уч. (у т.ч. село 50 уч.); 

 дослідницько-експериментальний – 14 секцій, 14 груп, 57 уч. (у т.ч. село 6 

уч.); 

 науково-технічний – 7 гуртків, 32 група, 424уч. (у т.ч. село 53 уч.); 

 туристсько-краєзнавчий – 5 гуртків, 12 груп, 172 уч. (у т.ч. село 90 уч.); 

 еколого-натуралістичний – 4 гуртків, 5 груп, 75 уч. (у т.ч. село 31 уч.); 

 фізкультурно-спортивний – 3 гуртки, 7 груп, 77 уч. (у т.ч. село 45 уч.); 

 військово-патріотичний – 2 гуртки, 3 група, 45 уч. (у т.ч. село 15 уч.); 

 оздоровчий – 1 гурток, 4 група, 80 уч. 

 соціально-реабілітаційний – 2 гуртки, 2 група, 30 уч. (у т.ч. село 1 уч.). 

 Всього – 66 гуртків, 162 групи, 2119 дітей, що становить 61 % від загальної 

кількості дітей в районі. З них 1534 учнів із міста та 585 – із сільської місцевості. 

Дітей молодшого шкільного віку – 840, середнього – 811, старшого – 468. 

Найбільший відсоток дітей займалися в гуртках художньо-естетичного напряму 

– 951 уч., що становить 45 % від загальної кількості вихованців закладу. 

Найменший показник зайнятості дітей в гуртках оздоровчого напряму – 80 уч. 

(3,7%), фізкультурно-спортивного – 77 уч. (3,6%), еколого-натуралістичного 

напряму – 75 уч. (3,5%), військово-патріотичного – 45 уч. (2,1%), соціально-

реабілітаційного напряму – 30 уч. (1,4%). 

Організація діяльності гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань 

здійснювалася відповідно до програм трирівневого навчання: початковий, 

основний та вищий. В 68 групах початкового рівня навчалося 1007 вихованців, в 

74 групах основного рівня – 1010, в 20 групах вищого рівня – 102. 

Щороку групи формуються згідно Положення про позашкільний навчальний 

заклад, Статуту закладу та рішення педагогічної ради «Про комплектацію та 

наповнюваність навчальних груп». Середня наповнюваність дітей у групі – 13 

учнів. 

Гуртки, студії, творчі об’єднання працювали на базі 19 загальноосвітніх 

навчальних закладів району, на базі дошкільних навчальних закладів – 4, 

Сквирського дитячого будинку «Надія» – 1, ДНЗ «Сквирське ВПУ» – 1: 

 Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 7 гуртків; 

 Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 6 гуртків; 

 Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 9 гуртків; 

 Сквирський НВК №4 – 2 гуртки; 

 Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – 6 гуртків; 

 НВК «Сквирський ліцей ЗОШ І-ІІ ст.» – 7 гуртків; 

 Самгородоцька ЗОШ – 3 гуртки; 

 Шамраївський НВК – 2 гуртки; 

 Кривошиїнське НВО – 1 гурток; 

 Тхорівський НВК – 2 гуртки; 

 Великополовецький НВК – 1 гурток; 



 Оріховецький НВК – 3 гуртки; 

 Чубинецький НВК – 1 гурток; 

 Кам’яногребельський НВК – 2 гуртки; 

 Шапіївський НВК – 1 гурток; 

 Рудянське НВО – 1 гурток; 

 Дулицьке НВО – 3 гуртки; 

 Буківський НВК – 1 гурток; 

 Пищиківська ЗОШ – 1 гурток; 

 Сквирський дитячий будинок «Надія» – 1 гурток; 

 ДНЗ №5 – 1 гурток; 

 ДНЗ №6 – 1 гурток; 

 ЗНЗ №4 – 1 гурток; 

 ДНЗ «Сквирське ВПУ» – 1 гурток. 

 Розклад занять гуртків складено з урахуванням вікових особливостей, 

психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових 

категорій дітей. Щорічно в закладі оновлюється і розширюється мережа гуртків. 

У 2016/2017 навчальному році було введено 7 нових гуртків: «Скрапбукінг» та 

«Юний ерудит», керівник Бірючева О.А. (на базі Сквирської ЗОШ №2, НВК 

«Сквирський ліцей» та РЦДЮТ), а також «Юні декламатори», керівник 

Нестеренко Л.І. (НВК «Сквирський ліцей»), «Аеробіка», керівник Пазірук К.В. 

(на базі Сквирських ЗОШ №2, №3, №5). 

 Навчально-виховний процес в гуртках та творчих об’єднаннях закладу 

проводився за навчальними програмами, рекомендованими МОН України, а 

також погодженими науково-методичною радою РМК відділу освіти Сквирської 

РДА. 

За підсумками навчання випускникам щороку видаються свідоцтва про 

позашкільну освіту за певним напрямом діяльності. У 2016/2017 навчальному 

році було видано 43 свідоцтва про позашкільну освіту.  

 На базі закладу працює Сквирська районна рада дітей «Лідер». Основним 

завданням ради дітей є формування активної громадянської позиції учнів,  

соціалізація особистості, самореалізація. Вищим органом самоврядування є 

загальні збори старшокласників, які проводяться один раз на рік. Виконавчим 

органом самоврядування є рада. Його структура, регламент засідань, цілі і задачі 

визначені Статутом. До ради входять представники від кожної школи. Члени та 

голова ради обираються на загальних зборах терміном на 1 рік. Відповідно до 

розробленої структури створено 7 комісій: 

Комісія культури та дозвілля; комісія роботи з дітьми молодшого та середнього 

шкільного віку; комісія спорту та здорового способу життя; комісія преси та 

інформації; комісія екології та краєзнавства; комісія захисту прав дитини та 

допомоги у проблемних ситуаціях; комісія партнерства та міжнародних 

відносин. Робота у Раді дітей дозволяє старшокласникам набувати соціального 

досвіду та брати участь у житті громади. 



Позашкільний заклад координує роботу Сквирського відділення Малої академії 

наук учнівської молоді. За час роботи, а це понад 6 років, напрацьована чітка 

система роботи з обдарованими учнями району, яка спрямована на підвищення 

якості підготовки молодих науковців. Виявлення, розвиток і підтримка 

обдарованої молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

стимулювання її творчого потенціалу та задоволення потреб у позашкільній 

освіті є найголовнішим завданням Малої академії наук. Дослідницько-

експериментальний напрям діяльності є основним та передбачає залучення 

вихованців до експериментальної й науково-дослідницької роботи в різних 

галузях науки, культури і мистецтва. Протягом 2016/2017 навчального року з 

метою пошуку талановитої молоді, її професійної орієнтації та залучення 

широкого кола старшокласників до наукової діяльності була організована робота 

в 15 секціях, об’єднаних у 7 наукових відділень. Заняття з учнями-слухачами 

проводились на базі НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ст.», 

Великополовецького НВК, Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» та Білоцерківського національного аграрного університету за 

дистанційною й індивідуальною формою навчання (згідно затвердженого 

розкладу). 

Впродовж 2016/2017 навчального року відбулася настановча конференція, 

проводилися індивідуальні консультації для учнів-слухачів МАН, І (районний) 

етап Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів МАН України, підготовки 

дл написання контрольних робіт з базових дисциплін, психологічні тренінги 

тощо. 

Результативність І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: Кравченко Владислава 

(І місце), Бай Єсенія (І місце), Євстігнєєва Марина (І місце), Данченко Ольга (І 

місце), Барильченко Владислав (І місце), Смолич Богдана (І місце), Коршунова 

Руслана (І місце), Собчук Андрій (І місце), Скочко Валерія (І місце), Гальчинська 

Дарина (І місце), Середа Олександра (І місце), Ходаківська Анна (І місце), 

Дмитерко Анастасія (ІІ місце). 

Результатом спільної роботи учнів-слухачів і наукових керівників секцій є 

участь в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту учнів-членів МАН України. На 

конкурс було подано 12 науково-дослідницьких робіт від юних науковців Центру 

творчості. На цьому етапі конкурсу-захисту учні-члени МАН показали такі 

результати: Кравченко Владислава (ІІ місце), Бай Єсенія (І місце), Євстігнєєва 

Марина (ІІ місце), Данченко Ольга (ІІ місце), Барильченко Владислав (І місце), 

Смолич Богдана (ІІІ місце), Коршунова Руслана (ІІІ місце), Собчук Андрій (ІІІ 

місце), Скочко Валерія (ІІ місце), Гальчинська Дарина (ІІІ місце), Середа 

Олександра (ІІ місце), Ходаківська Анна (ІІІ місце). 

http://www.btsau.kiev.ua/


На Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України у секції «Філософія» Барильченко Владислав став 

переможцем. 

Для учнів-членів МАН України та старшокласників району проводилися 

різноманітні масові заходи та конкурси, серед яких: День відкритих дверей у 

Малій академії наук, виховний захід до Дня Гідності і Свободи, екскурсія до 

Верховної Ради України, тренінгове заняття для учнів-членів МАН та 

старшокласників «Вчимося долати стрес», анкетування «Правильний вибір 

професії – успішне майбутнє», кінотренінг «Цінність життя», виховний захід 

«Пам'яті Героїв Небесної Сотні», Свято юного науковця, районний етап 

обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти», роботи переможців якого були 

представлені на обласному конкурсі. Вихованка Центру творчості  Чех 

Олександра посіла почесне ІІ місце. 

Також юні науковці та учні навчальних закладів приймали участь в онлайн-

лекціях для учнівської молоді «Історична постать Михайла Грушевського», 

«Історія приходського шкільництва Київської губернії (кінець XVIII-початок XX 

століття)», «Парадигма національно-історичної тематики як ключова категорія 

розуміння творчої спадщини Михайла Вериківського»; стали учасниками 

вебінару «Теоретичний і прикладний простір наукового дослідження», VIII 

засідання обласної літературної студії «Паростки», засідання Астрономічної 

школи молодих вчених «Таланти об'єднують Всесвіт», взяли участь в обласному 

святі з нагоди Дня юного дослідника. 14 учнів-членів МАН оздоровились у 

профільних навчально-тренувальних змінах для обдарованої учнівської молоді 

Київської області 

№з/п Назва заходу І місце ІІ місце ІІІ місце 

1.  Обласні заходи 2 6 5 

2.  Всеукраїнські заходи 1   

 

  



 У закладі налагоджена робота з категорією соціально незахищених дітей. 

До гурткової роботи постійно залучаються діти такої категорії. У 2016/2017 

навчальному році у різноманітних гуртках навчалося 196 дітей цієї категорії, що 

складає 9,2% від загальної кількості вихованців у закладі. Кількість дітей-сиріт 

– 10, із малозабезпечених сімей – 57, діти, позбавлених батьківського піклування 

– 23, дітей з особливими потребами та можливостями 15, з багатодітних сімей – 

70, з девіантними проявами поведінки – 1, діти, переміщені з тимчасово 

окупованих територій та районів проведення АТО – 3, діти демобілізованих 

учасників АТО – 20. 

У 2016/2017 навчальному році 15 дітей з особливими потребами займалися за 

індивідуальним планом у гуртках закладу, а саме: «Образотворче мистецтво» та 

«Вироби з бісеру», керівник Дубініна О.А., вокальний гурток, керівник Корзун 

Л.Л., «Початкове технічне моделювання», керівник Равва Н.І., шаховий гурток, 

керівник Стригун Н.В., «Виготовлення сувенірів», керівник Сопіженко М.Ю., 

«Юний ерудит», керівник Бірючева О.А., народна студія декоративного розпису 

«Цвіт папороті», керівник Кучанський І.Л. 

 У зоні постійної уваги робота з обдарованими та здібними дітьми. 

Протягом навчального року велася цілеспрямована та систематична робота з 

обдарованими дітьми. У 2016/2017 навчальному році 59 гуртківців стали 

призерами та переможцями різних рівнів конкурсів та змагань, як творчих так і 

інтелектуальних. Для забезпечення якісної роботи керівників гуртків з цією 

категорією дітей у закладі передбачене індивідуальне навчання відповідно до 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах зі змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 №1123 та внутрішніх щорічних 

наказів по закладу. 

 Серед таких дітей: 

 Гаврищук Таїсія, Гончарук Світлана, Мялук Дарина – народний колектив 

студії декоративного розпису «Цвіт папороті», керівник Кучанський І.Л.; 

 Саградян Мельсик – народний гурток «Різьблення по дереву», керівник 

Парфенюк О.К., 

 Гаркуша Сніжана, Кобилінська Юлія – гурток «Квілінг», керівник Равва 

Н.І.; 

 Нешпор Ольга, Чернявська Інна, Баченко Карина, Чернявська Інна – 

гурток «Образотворче мистецтво», керівник Нешпор М.О.; 

 Харитонкіна Ксенія, Сопіженко Вероніка – гурток «Образотворче 

мистецтво», керівник Дубініна О.А., 

 Сахнюк Анастасія, Дорофеєва Вікторія – вокальний гурток, керівник 

Корзун Л.Л. 



 Середа Олександра, Булгаченко Анастасія, Алєксєєнко Олена, 

Можарівська Ірина – гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» 

(секція «Екологія та раціональне природокористування»), керівник 

Димань Тетяна Миколаївна; 

 Ніфоровський Назарій, Корнелюк Юлія, Чех Олександра, Асламович 

Карина, Смолич Богдана – гурток «Основи науково-дослідницької 

діяльності» (секція «Українська література»), керівник Цимбалюк Василь 

Іванович; 

 Собчук Андрій, Дяченко Марія, Борисенко Дмитро, Буряк Вікторія – 

гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція 

«Математика»), керівник Соловей Микола Іванович; 

 Чех Вікторія, Барильченко Владислав, Онсенюк Дмитро, Коршунова 

Руслана – гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція 

«Історія України»), керівник Козлова Ольга  

 Данченко Ольга – гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» 

(секція «Українська мова»), керівник Заболотний Олександр Вікторович; 

 Гончарук Світлана, Чухомець Михайло, Черняк Юлія, Околіта Микола – 

гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція «Всесвітня 

історія»), керівник Пасічник Наталія Сергіївна; 

 Гавдун Мирослав, КравченкоВладислава, Станкевич Анастасія, Грищенко 

Дарина – гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція 

«Загальна біологія»), керівник Мазур Тетяна Григорівна; 

 Ходаківська Анна, Титарчук Олександра, Кисла Марина, Рябоконь Антон 

– гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція «Біологія 

людини»), керівник Гудзенко Наталія Василівна; 

 Барильченко Владислав, Філозоп Діана, Пеклін Юрій, Таранчук Аліна – 

гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція «Філософія»), 

керівник Ломачинська Ірина Миколаївна; 

 Бай Єсенія, Доліненко Вікторія, Сікорська Ірина – гурток «Основи 

науково-дослідницької діяльності» (секція «Фольклористика, 

мистецтвознавство»), керівник Плівачук Катерина Володимирівна; 

 Антонюк Дмитро, Борисенко Дмитро, Скочко Валерія, Мельник Павло – 

гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція «Валеологія»), 

керівник Плівачук Олена Павлівна; 

 Гальчинська Дарина, Гордійчук Володимир, Пилипчук Аліна, Тимошенко 

Віталій – гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (секція 

«Валеологія»), керівник Гальченко Вікторія Миколаївна. 

 



 В 2016/2017 навчальному році у 106-ти районних заходах (з них 24 – 

конкурси) прийняли участь 2402 вихованці, 48 обласних (40 – конкурси) – 1346, 

у 13 всеукраїнських (11 конкурсів) – 31, в 2 міжнародних – 22. 

Всього по Центру творчості в 169 масових заходах прийняли участь 2534 

вихованці віком від 6 до 18 років. 

В 2016/2017 навчальному році вихованці закладу досягли вагомих результатів у 

творчих конкурсах як обласного, так і всеукраїнського (міжнародного) рівнів, а 

саме: 

1. Обласний конкурс фотографій «Неосяжна моя, Україно!» – 

Гальчинська Дарина (ІІ місце); 

2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» – Бай Єсенія (І місце), Помаз Владислава (ІІ місце); 

3. Обласна пошукова акція учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні 

захисники України» – Смолич Богдана (ІІ місце); 

4. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» – Гаврищук Таїсія (І місце),  Тригубчук Іван (І місце),  Постоюк 

Роман (ІІ місце); 

5. Обласний етап Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з 

авіаційного спорту (радіокеровані моделі) – Чернищук Артем, 

Тимошенко Віталій, Жебрівський Дмитро, Асавальчук Атрур, Редюк 

Ілля, Марченко Богдан, Андрійчук Артем (І місце); 

6. Обласний етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки 

«Новорічна композиція» – Андрейченко Ольга (І місце), Колєсніков 

Антон (І місце); 

7. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» – Чех Олександра (ІІ місце), Гончарук 

Світлана (І місце), Чернявська Інна (ІІ місце), Собчук Андрій (І місце), 

Збаращенко Поліна (ІІІ місце); 

8. Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії» – Тимошенко Віталій (І місце), Сакевич-Павлова Анастасія (ІІІ 

місце), Харитонкіна Ксенія (ІІІ місце); 

9. Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» – Гальчинська Дарина (І місце), Осман Владислава (І 

місце); 



10. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт вихованців 

гуртків початкового технічного моделювання – Матвієнко Богдан (І 

місце), Кириченко Богдан (ІІ місце); 

11. Обласний етап Міжнародного екологічного конкурсу «Вода – джерело 

життя» – Добровольська Ліна (ІІ місце), Нешпор Ольга (І місце), Кротюк 

Юлія (ІІІ місце); 

12. Обласний етап Всеукраїнських змагань учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання – Бабич Назар, Шестункін Назар 

(І місце); 

13. І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-

експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» – 

Коновальчук Ангеліна (І м. в заочному турі); 

14. Обласний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна» – Сахнюк Анастасія, Рабодзей Марія (ІІ 

місце); 

15. Щорічний обласний профорієнтаційний конкурс малюнку «Твоє 

майбутнє – в твоїх руках» – Духнівська Катерина (ІІ місце); 

16. Відкритий кубок міста Білої Церкви серед учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (радіокеровані моделі) – Тимошенко Віталій, 

Чернищук Артем, Стадніченко Денис, Жембрівський Дмитро, Марченко 

Богдан, Рибак Вадим, Асавальчук Артур (І місце); 

17. Обласний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» – відеозвіт про роботу 

гуртків екологічного напряму (І місце); 

18. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» – М’ялук 

Дарина (І місце), Хаблюк Валерія (ІІ місце); 

19. Обласні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього 

середовища «День Землі» – звіт про роботу екологічних гуртків (І місце); 

20. Обласний конкурс на кращий суспільно значущий проект учнівського 

самоврядування – Бай Єсенія, Середа Олександра (ІІ місце); 

21. Очний етап обласного конкурсу-захисту мультимедійних презентацій 

«Заповідними стежками Київщини» – Гільченко Марія, Корнелюк 

Юлія (ІІ місце); 



22. Обласні змагання з пішохідного туризму серед учнівської молоді 

Київщини – Мельничук Вадим, Ремез Віктор, Палієнко Володимир, 

Коновальчук Олександр, Пашкевич Давид, Маслєнікова Вікторія, 

Федотенко Вадим, Топорівський Євгеній (І місце); 

23. Обласні змагання з водного туризму серед учнівської молоді Київщини 

– Мельничук Вадим, Палієнко Володимир, Коновальчук Олександр, 

Пашкевич Давид (І місце); 

24. Національний етап Міжнародного екологічного конкурсу «Вода – 

джерело життя» – Нешпор Ольга (ІІІ місце); 

25. Перший етап Кубку України з авіамодельного спорту Кубку пам’яті 

Героїв Небесної Сотні – Редюк Ілля (І, І місце); 

26. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту «Кубок Небесної Сотні» – Редюк Ілля (ІІІ місце); 

27. Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір» – Гаврищук 

Таїсія (І місце); 

28. Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» – Тимошенко Віталій 

(І місце); 

29. Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція» – 

Андрейченко Ольга (І місце), Колєсніков Антон (І місце); 

30. Х Всеукраїнська музична олімпіада «Голос країни» – Фіалко Віра, 

Фіалко Надія, Фіалко Любов (І місце); 

31. Всеукраїнські відкриті змагання серед учнівської молоді з 

авіамодельного спорту у класі моделей повітряного бою – Редюк Ілля (ІІ 

місце); 

32. Всеукраїнська виставка-конкурс образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» – Гаврищук Таїсія (І 

місце), Вавринчук Анна (І місце), Саградян Мельсик (ІІ місце); 

33. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Україна – європейська 

держава» – Нешпор Ольга (І місце), Сидоренко Інна (ІІ місце); 

34. Х Всеукраїнський благодійний фестиваль-конкурс «Феєрія талантів 

Квітучої України» – Солодовчук Єлизавета (І місце), Зубрій Дар’я (І 

місце); 



35. Всеукраїнські відкриті змагання серед учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (радіокеровані моделі) – Чернищук Артем, 

Тимошенко Віталій, Рибак Вадим, Асавальчук Атрур (І місце). 

 

№ 

з/п 
Назва заходу І місце ІІ місце ІІІ місце 

1.  Обласні заходи 22 17 8 

2.  Всеукраїнські заходи 11 2 2 

3.  Міжнародні заходи 1   

 

 Однією з важливих функцій адміністрації закладу, зокрема директора, 

внутрішній контроль, який здійснювався за різними напрямками діяльності. Так 

на ВШК у 2016/2017 навчальному році адміністрацією РЦДЮТ було винесено 

36 питань, серед яких: стан навчально-виховного процесу в гуртках різних 

напрямків, питання фінансово-господарчого напрямку, методичного супроводу 

НВП, забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, 

організація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, співпраця з ЗНЗ та громадкістю, стан ведення документації 

керівників гуртків, ефективність та результативність роботи гуртків, рівень 

укомплектованості та наповнюваності груп гуртків, збереження контингенту 

вихованців, кадрове забезпечення закладу, організація  змістовного дозвілля 

вихованців Центру творчості та дітей міста під час канікул, реалізація 

самоосвітньої діяльності керівників гуртків, атестація педагогічних  працівників, 

ефективність виховної роботи закладу тощо. 

Переважаючими видами контролю були поточний, діагностичний, підсумковий, 

оглядовий та тематичний. Результати контролю узагальнювались у формі 

інформацій і довідок та доводилися до відома колективу на нарадах при 

директорі, педагогічних радах. 

 Протягом року велася постійна робота з вивчення та ознайомлення 

педагогічних працівників з інструктивно-методичними матеріалами 

Міністерства освіти України, документами обласного управління освіти, КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», районного відділу освіти, ін. 

Надавалася допомога у плануванні роботи методистів, керівників гуртків, 

проводилося консультування педагогічних працівників із різних питань, що 

стосуються навчально-виховного процесу, роботи над проблемними питаннями, 

самоосвіти педагогів, ін. 



Протягом навчального року проводилася робота щодо професійної адаптації 

молодих педагогів, мета якої – надання методичної допомоги педагогу-

початківцю у розв’язанні першочергових проблем. 

Важливу роль у закладі відіграє діяльність постійно діючого дорадчого 

колегіального органу – педагогічної ради. Тематика педагогічних рад відповідає 

цілям та завданням діяльності закладу. В 2016/2017 навчальному році було 

проведено 5 педагогічних рад та 9 нарад при директору. 

Протягом року в закладі видавалися накази з навчально-виховної роботи, з 

кадрових питань, адміністративно-господарської діяльності, розроблялися 

заходи на виконання наказів відділу освіти РДА, КЗ КОР «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини», департаменту освіти Київської ОДА, розпоряджень 

районної держадміністрації, розробляються положення про проведення акцій, 

конкурсів, ін. Протягом року було проведено анкетування молодих педагогів, 

моніторинги керівників гуртків, проаналізовано результати роботи гуртків за 

2016/2017 навчальний рік, результати участі педагогів та їх вихованців у 

різноманітних масових заходах, ін. За результатами проведеного моніторингу 

були проаналізовані й отримані фактичні дані, на основі яких було складено звіт. 

 Стимулюванню якості педагогічного процесу, підвищенню 

відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей сприяє 

проведення атестації педагогічних кадрів, яка здійснюється відповідно до вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних кадрів України (зі змінами і 

доповненнями).  

У 2016/2017 навчальному році згідно плану було проведено атестацію таких 

педагогічних працівників: 

 Дубініної Оксани Анатоліївни – керівника гуртка «Образотворче 

мистецтво» та «Вироби з бісеру» – на відповідність займаній посаді та 

відповідність 9 тарифному розряду. 

 Дучкової Христини Ігорівни – керівника гуртків «Українська вишивка» – 

на відповідність займаній посаді та підтвердження 7 тарифному розряду. 

 Заболотного Олександра Вікторовича – керівника гуртків «Основи 

науково-дослідницької діяльності» (секція МАН «Українська мова») – на 

відповідність займаній посаді та присвоєння 9 тарифного розряду. 

 Ільясевич Наталії Володимирівни – керівника гуртків «Англійська мова 

для молодших школярів», «Англійська мова для дошкільнят» – на 

відповідність займаній посаді та присвоєння 9 тарифного розряду. 

 Коваленко Ліліани Василівни – керівника гуртків «Виготовлення 

сувенірів» – на відповідність займаній посаді та присвоєння 9 тарифного 

розряду. 



 Корзун Людмили Леонтіївни – керівника вокального та фольклорного 

гуртків – на відповідність займаній посаді та присвоєння 10 тарифного 

розряду. 

 Кривич Людмили Анатоліївни – керівника гуртка «Історичне 

краєзнавство» – на відповідність займаній посаді та присвоєння 9 

тарифного розряду. 

 Лубківської Лесі Василівни – керівника гуртка «Правознавство» – на 

відповідність займаній посаді та присвоєння 9 тарифного розряду. 

 У 2016/2017 навчальному році курси підвищення кваліфікації при КВНЗ 

КОР «Академія неперервної освіти» пройшли такі педагоги закладу: Коваленко 

Л.В., керівник гуртка «Виготовлення сувенірів»; Кротович Є.В., керівник 

туристських гуртків; Майорко І.В., методист, керівник гуртка «Ляльковий 

театр»; Мандрига В.В., керівник гуртка «Початкове технічне моделювання»; 

Нешпор М.О., керівник гуртка «Образотворче мистецтво»; Сопіженко М.Ю., 

керівник гуртка «Виготовлення сувенірів»; Царук О.С., керівник гуртка «Крій та 

шиття». У січні 2017 року було проведено тиждень педагогічної майстерності «І 

творчість, і праця, і успіх…”, у рамках якого педагоги закладу взяли участь в 

урочистому відкритті виставки учнівських творчих робіт «Об’єднаймося ж, 

брати мої!»; проведено майстер-клас з графіки «Виготовлення вітальної листівки 

до Тетяниного дня» (Дубініна О.А.); майстер-клас з фетру «Виготовлення 

сувеніру до Дня святого Валентина» (Бірючева О.А.); методичний КВН 

«Сучасний вчитель: молодість + досвід = результат» (Гітченко Л.О.); майстер-

клас з української вишивки «Мистецтво мережки» (Дучкова Х.І.); майстер-клас 

з нетрадиційного малювання (Бірючев О.В.); жартівливе спортивне свято 

(керівники гуртків РЦДЮТ та тренери ДЮСШ) «Здоровому все здорово» 

(Гітченко Л.О., Майорко І.В., Кучанська О.О.). 

 На обласний етап Всеукраїнського конкурсу методичних моделей 

виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість» подано 

методичні матеріали з досвіду роботи Парфенюка О.К.; для участі в обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму подано сценарій виховного заходу 

для учнів 8-9 класів «Усний журнал «Екологія. Здоров’я. Харчування» (Плівачук 

О.П.); підготовлено матеріали для участі в обласному та Всеукраїнському етапах 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» (матеріали з досвіду роботи 

Локайчука В.В.); подані матеріали для участі в обласному конкурсі віртуальних 

науково-методичних розробок з художньо-естетичного напряму позашкільної 

освіти (матеріали з досвіду роботи Корзун Л.Л.); підготовлено матеріали для 

участі в обласних конференціях «Київщина козацька» та «Київщина – мій 

заповітний край»; матеріали для участі в обласному етапі презентації-конкурсу 



«Заповідними стежками Київщини»; матеріали для участі в обласному конкурсі 

на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування у номінації 

«Здоровий спосіб життя». 

У період літніх канікул заклад взяв активну участь у роботі дитячого 

оздоровчого табору «Росич-2017». Організовано гурткову роботу, дні відкритих 

дверей проводилися для вихованців пришкільних таборів міських шкіл. Влітку 

вихованці туристичних гуртків провели навчально-тренувальні збори м. Шацьк, 

Волинської області. Члени клубу старшокласників «Лідер» відпочивали у 

наметовому містечку на р. Раставиця, с.Буки. 

 Адміністрація та директор закладу працюють над збереженням та 

поповненням матеріально-технічної бази закладу. Протягом року були проведені 

поточні ремонтні роботи у всіх адміністративних та навчальних кабінетах, 

коридорів, хореографічному класі, виготовлені нові декорації для проведення 

свят, поповнено матеріально-технічну базу закладу. 

Всі навчальні кабінети, в яких проводяться заняття, в цілому забезпечені 

обладнанням та меблями в певному обсязі, що дає можливість здійснювати 

навчально-виховний процес на належному рівні. Загальний стан приміщень 

Центру творчості знаходиться в задовільному стані, відповідає вимогам 

Державних санітарних норм і правил. 

Адміністрація активно проводила роботу із спонсорами щодо надання 

благодійної допомоги закладу, а саме: придбано кольоровий принтер, ноутбук, 

радіомікрофони, мікрофон шнурковий, компресор для лакування та фарбування 

робіт, пошиті костюми для фольклорного та вокальних гуртків тощо.  

  

 

 


