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Головним завданням Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості у 2017-2018  році були: 

-забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом упровадження 

сучасних організаційно-педагогічних технологій; 

-формування національно-патріотичної свідомості, розвиток почуття 

національної гідності, самоповаги; 

-збереження контингенту дітей, охоплених позашкільною освітою; 

-розробка та апробація навчальних програм нового покоління; 

-підвищення професійного рівня педагога до сучасних вимог; 

-надання послуг інклюзивної освіти. 

Тячівський ЦДЮТ у 2017-2018 навчальному році об’єднував 114 груп 

гуртків, в яких отримували додаткові знання 1750 вихованців на базах 30 

загальноосвітніх шкіл району. Це становило 9,5% від загальної кількості дітей. 
З них було залучено до гурткової роботи 230 учнів різних соціальних категорій.  

З дітьми працювали 51 педагогічних працівників. з них:41-  вища освіта; 6- 

бакалавр; 4 - с/спеціальна. Звання «Керівник гуртка-методист» - 6. 

У Центрі функціонують 4 відділи, які охоплюють 8 напрямків позашкільної 

освіти. Гуртки працюють за типовими навчальними планами для організації 

навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи 

Міністерства освіти і науки України ( від 22.07.08. за № 676). 

Навчально-виховний процес у закладі здійснювався за трьома рівнями: 

початковим – 55 групи, основним - 47 груп, вищим - 12 груп. 

У Центрі функціонували гуртки таких напрямів: художньо-естетичного – 38 

груп, туристсько-краєзнавчого – 12 груп, соціально-реабілітаційного – 4 груп, 

науково-технічного- 24 груп, еколого-натуралістичного-6 групи, дослідницько-

експериментального-13 груп, гуманітарного-7 груп. 

Всі програми та навчально-методичні посібники, які використовувалися у 

Тячівському районному Центрі дитячої та юнацької творчості, рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України. 

Вже третій рік на базі ЦДЮТ діє школа раннього розвитку «Сонечко» для 

дітей з 4-х років. Мета школи — ранній розвиток дитини у всіх сферах життя. 

Було залучено 72 дошкільнят.  

Протягом року діти віком від 4-х років відвідували гуртки: «Весела 

англійська», «Маленькі фантазери», «Акварелька», «Хореографія», «Казкові 

нотки». 

Організаційно-масова робота 

У 2017-2018 навчальному році проведено понад 19 районних масових 

заходів, у яких взяли участь близько 1758 чоловік. А саме: 

● районний правовий ринг (кількість учасників - 48) - 02.10.2017р. 

● районна краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край очима 

сучасників» (кількість учасників - 14) - 24.10.2017р. 

● районний конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва та 

фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення» (кількість 

учасників - 55) – 26.10.2017р. 



● районний конкурс малюнків «Мої права» (кількість учасників - 176) - 28.11-

12.12.2017р. 

● І (районний) тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт за результатами 

Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» 

(кількість учасників - 37) - 15-20.11.2017р. 

● районна науково-практична конференція наукових керівників, учнів-

пошукувачів та слухачів Тячівської філії МАН (кількість учасників - 70) - 

21.11.2017р. 

● районний форум лідерів учнівського самоврядування «Молодь за здоровий 

спосіб життя» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  (кількість учасників - 

35) - 28.11.2017р. 

● районна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» (кількість учасників - 320) - 11.01-

19.01.2018р. 

● І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Тячівської філії МАН (кількість учасників -  128) – 26, 

28.12.2017р., 09, 10.01.2018р. 

● районний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (кількість 

учасників -22) – 11.01.2018р. 

● спортивні змагання «Різдвяні перегони-2018» (кількість учасників - 48) - 

17.01.2018р. 

●І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання (кількість учасників - 

72) – 27.02.2018р. 

● І (районний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» (кількість 

учасників - 56) – 27.02.2018р. 

● ІУ (районний) етап фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!» (кількість 

учасників - 284) – 13.03.2018р. 

● збір лідерів учнівського врядування (кількість учасників - 34 ) – 03.05.2018р. 

● районна краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край очима 

сучасників» (кількість учасників - 16) - 18.05.2018р. 

● районний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

(кількість учасників - 104) - 24.04.2018р. 

● районний конкурс на кращий відеоролик або фоторепортаж «Я люблю 

Україну» (кількість учасників - 19) – 23.04-03.05.2018р. 

● ХХУІ районний фестиваль дитячої творчості «Ластівка», присвячений 

Міжнародному дню захисту дітей (кількість дітей - 220) - 29.05.2018р. 



 
Протягом навчального року вихованці Центру та учні шкіл району взяли 

участь у 19 Всеукраїнських та обласних заходах, де вибороли 77 призових 

місць. З них: дипломи першого рівня – 17, другого – 27, третього – 30, за 

активну участь – 8.  

Результати обласних конкурсів показали, що діти та їхні наставники 

творчо підішли до поставлених завдань і вклали у конкурсні роботи немало 

праці та фантазії. Впродовж навчального року учнівська молодь взяли участь у 

13 обласних конкурсних заходах, де вибороли 64 призових місць. З них: 

дипломи першого ступеня – 14, другого – 25, третього – 25.  

В Центрі велика увага звертається на національно-патріотичне виховання 

молоді. Завершилася робота за творчим проектом з патріотичного виховання 

«Моя Батьківщина – Україна». 

В ІІІ етапі обласного конкурсу літературних творів, творів 

образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія 

та сьогодення» у номінації «Малюнок» Мацола Юрій, учень 7 класу 

Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного профілю І-ІІІ ступенів (керівник 

Рущак Ольга Василівна) виборов ІІІ місце.  

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу військово-патріотичної 

творчості учнівської молоді «За нашу свободу» учні вибороли дев’ять перемог. 

А саме: дипломи І ступеня - 4, диплом ІІ ступеня - 3, дипломи ІІІ ступеня - 2. 

Вихованці та учні шкіл району стали також переможцями обласних 

конкурсів, а саме: виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»: І місце – 2, ІІ місце – 10, ІІІ місце -7; 

виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!»: І місце – 1, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 2, виставка-

конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання»: І місце – 1, ІІ місце –2, ІІІ місце – 3. 

На ІV-й обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!» Тячівським 

районом представлено експозицію «Тячівщина – багатонаціональний район 



Закарпаття», на якій головним лейтмотивом звучали єдність та злагода 

українців, угорців, румунів і німців, що готуються до Великодніх свят.  

За рішенням обласного журі команда Тячівського району визнана 

переможцем та нагороджена грамотою Департаменту освіти Закарпатської 

ОДА за І-ше місце у ІV обласному фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!». 

У 6-х 

Всеукраїнських конкурсах зайняли 13 призових місць. За результатами 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» вихованці здобули 2 призові місця. З них: 

диплом І ступеня – Бердар Юліанна, вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» та диплом ІІІ ступеня – Бокоч Богдана, вихованка 

гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Центру дитячої та юнацької 

творчості .  

Гайович Назар, вихованець Буштинської гімназії-інтернату здобув ІІІ 

місце у Всеукраїнській виставці-конкурсі  науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!». 

Гайович Поліна, вихованка Буштинської гімназії-інтернату посіла ІІ 

місце у Всеукраїнській виставці-конкурсі робіт молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання. 

У фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу військово-патріотичної 

творчості учнівської молоді «За нашу свободу» п’ять учнів району стали 

переможцями. Диплом І ступеня: Майор Станіслав, вихованець студії 

образотворчого мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості (кер. Розман 

М.А.) та Шваля Іван, учень Буштинської гімназії-інтернату. Диплом ІІІ 

ступеня: Сойма Ніколіна, вихованка студії образотворчого мистецтва Центру 

дитячої та юнацької творчості (кер. Томишинець О.І.), Фіцай Світлана, учениця 

Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (кер. Фіцай С.І.) та Грись 

Вероніка,учениця Новоселицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (кер. 

Грись Н.В.). 

У Всеукраїнському конкурсі-виставці художніх творів дітей та молоді 

«ChildArt.org» двоє вихованців отримали дипломи: Кубарич Іван, вихованець 

гуртка «Іграшки» Центру дитячої та юнацької творчості (кер. Кубарич О.І.) – 

диплом ІІ ступеня; Герич Даніелла, вихованка гуртка образотворче мистецтво 



«Дитячий вернісаж» Центру дитячої та юнацької творчості – диплом за творчу 

індивідуальність. 

У Всеукраїнському огляді творчих робіт дітей та юнацтва «Забуті 

пам’ятки історії та культури України» вихованцями закладу також здобуті два 

дипломи. А саме: Лиспух Ярослава, вихованка студії образотворчого мистецтва 

Центру дитячої та юнацької творчості (кер. Томишинець О.І.) та Бабич 

Анастасія, вихованка гуртка «Культура мови та спілкування» Центру дитячої та 

юнацької творчості (кер. Берец М.М.).  

 

Результати роботи Тячівської філії МАН 

На базі ЦДЮТ діє Тячівська філія МАН. У 2018 році у роботі 39 секцій 

взяли участь 128 учнів-пошукувачів. 29 учнів брали участь у обласному етапі 

конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-пошукувачів МАН, де 5 учнів 

стали призерами. Це: ІІ місце – Гудак Сергій, 10 клас Тересвянської ЗОШ І-ІІІ 

ст, ІІІ місце – Григор Фернанд-Летисія, 11 клас Солотвинського ліцею-інтернат, 

ІІІ місце – Пребуш Даніель, 9 клас Буштинської школи-інтернату, ІІІ місце -

Кухта Віталіна, 10 клас Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІІ місце – Бойчук Єлізавета, 

9 клас Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Головна мета методичної роботи Тячівського ЦДЮТ – це допомога 

педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, 

удосконалення і підвищення професійного рівня. 

Аналіз підсумків роботи за 2017-2018 навчальний рік свідчить, що 

колектив педагогічних працівників у процесі своєї діяльності ефективно 

працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в 

проблемному питанні: «Гармонійний розвиток особистості через вивчення 

національних традицій та виховання патріотизму на гурткових заняттях». 

Цілеспрямована робота педагогічного колективу проводилася і над методичною 

проблемою: «Формування патріотичних якостей особистості вихованця в 

умовах сучасного гурткового заняття ». 

Розроблено такі методичні матеріали занять ( розробки на допомогу 

керівникам гуртків, класним керівникам, заступникам директорів із виховної 

роботи, педагогам-організаторам): 

- навчально-методичний посібник «Шляхи реалізації учнівського 

самоврядування» (Кузнец Л.І.);   

- посібник методичних матеріалів дослідницько-експериментального напрямку 

позашкільної освіти (Берец М.М.);  

- методична розробка «Виховання творчої особистості – пріоритет позашкільної 

освіти» (Голубка Л.С.);  

- методична розробка «Гра як форма організації активної роботи в умовах 

позашкільних навчальних закладів» (Кітик Н.Ю.); 

- методична розробка «Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах 

позашкільних навчальних закладів» ( Корнута М.М.);   

- методична розробка «Розвиток творчих здібностей учнів на гуртках 

декоративно-прикладного мистецтва» (Синьо Н.В.);   

- методична розробка «Національне виховання гуртківців на народних 

традиціях та звичаях» (Бердар О.М.);  

У 2018 році проходили атестацію згідно графіку атестації педагогічних 

працівників Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості такі 



педагогічні працівники: Кузнец Л.І., керівник гуртка «Основи учнівського 

самоврядування», Молнар Б.О., керівник ансамблю танцю, Берец М.М., 

керівник гуртка «Юні мовознавці», Бердар О.М., керівник гуртка «Флористика 

та фітодизайн інтер’єру », Голубка Л.С., керівник гуртка «Пізнаємо рідний 

край», Корнута М.М., керівник гуртка «Юні туристи-краєзнавці», Кубарич І.І., 

керівник гуртка «Художня обробка деревини», Куцин Л.В., Синьо Н.В., Кітик 

Н. Ю., керівники гуртків « Моделювання іграшок-сувенірів». 

Протягом 2017/2018 навчального року підготовлено та проведено: 

- 4 педагогічні ради; 

- 2 наради педагогів-організаторів; 

- 4 засідання методичної ради; 

- засідання школи передового педагогічного досвіду (щомісяця); 

- засідання школи молодого та новопризначеного керівника 

гуртка(щомісяця); 

- 4 засідання методичного об′єднання  художньо-естетичного напрямку; 

- 4 засідання методичного об′єднання технічного напрямку; 

- 4 засідання методичного об′єднання туристсько-краєзнавчого напрямку; 

- ділова гра «Інтерв’ю з компетентним педагогом, досвід якого 

вивчається»; 

- тренінг для молодих педагогів «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ»; 

-  методична майстерня «Види і сутність інтерактивних методів навчання»; 

-  методична студія «Активні форми роботи педагогів на заняттях – 

запорука соціалізації вихованців у молодіжному середовищі»;    

- конкурс педагогічної майстерності на кращу методичну розробку серед 

педагогів-позашкільників ЦДЮТ «Вітрила творчості»;  

Наші педагоги щороку стають призерами конкурсів педагогічної 

майстерності на кращу методичну розробку з питань позашкільної роботи. 

Успіхи педагогів: 

І місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Методист» отримала Берец Марина Миколаївна, 

методист. 

Педагоги Томишинець О.І., керівник студії «Образотворче мистецтво» та 

Берец М.М., керівник гуртка «Юні мовознавці» отримали подяки Міністерства 

культури України за особистий внесок у залучення дітей та молоді до участі у 

виявленні забутих або маловідомих пам′яток історії та культури. Вони 

підготували дітей, які взяли участь у Всеукраїнському огляді творчих робіт 

«Забуті пам’ятки історії». 

Дипломами за високий рівень підготовки учасників Всеукраїнського 

конкурсу -виставки художніх творів дітей та молоді «ChildArt.org» нагороджені 

керівники гуртків Кубарич Ольга Іванівна та Герич Тамара Михайлівна. 

У закладі було проведено такі майстер-класи: 

- майстер-клас з виготовлення сувенірної шапочки «Осіннє диво» (керівник 

гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Бердар Ольга Миколаївна ); 
- майстер-клас « Різдв’яна листівка з янголом» ( керівник гуртка «Креатив 

студія» Шомко Людмила Миколаївна;. 

- майстер-клас «Знайди, здивуй та зачаруй» з розмальовування річкового 

каменю (керівник гуртка Плиска Наталія Андріївна); 



 
- майстер-клас з розучування елементів гуцульського танцю (керівник гуртка 

Орос Світлана Іванівна ). 

Завершено роботу над проектом із патріотичного виховання «Моя 

Батьківщина – Україна». 

У відділі художньо-естетичної творчості працюють 20 педагогічних 

працівників, які ведуть 23 гуртки, що складають 45 груп.  

Проблемне питання, над яким працював відділ протягом року «Проблеми та 

перспективи патріотичного виховання юного громадянина на гурткових 

заняттях та виховних заходах в умовах євро інтеграційних процесів». 

Працюючи над проблемним питанням педагоги відділу спрямовували 

всю свою діяльність: виховні заходи, відкриті гурткові заняття, бесіди, 

конкурсні роботи, виставки на реалізацію даного завдання та активізували 

творчу та пізнавальну діяльність вихованців через використання сучасних 

інформаційних технологій.  

Згідно плану роботи відділом було проведено багато заходів як із 

педагогами так і з вихованцями. 

Було проведено такі майстер-класи: 

 31.10.2018р. керівник гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 

Бердар Ольга Миколаївна провела майстер-клас з виготовлення сувенірної 

шапочки «Осіннє диво»; 
02.01.2018р. було проведено майстер-клас « Різдв’яна листівка з янголом» 

керівником гуртка «Креатив студія» Шомко Людмилою Миколаївною;.  

08.05.2018р. року майстер-клас «Знайди, здивуй та зачаруй» з 

розмальовування річкового каменю, який провела Плиска Наталія Андріївна, 

керівник образотворчого гуртка; 

17.05.2018р.Орос Світлана Іванівна, керівник хореографічного гуртка 

провела майстер-клас з розучування елементів гуцульського танцю; 

02.10. 2017р. вихованці гуртка «Сольний спів» під керівництвом педагога 

Бокоч Наталії Василівни підготували виховний захід «О музико! Чарівних 

звуків ти ріка безмежна» до Міжнародного дня музики ;17.10. 2017р.керівник 

гуртка «Культура мови та спілкування» Куцин Люба Василівна підготувала та 



провела виховний захід «Ми -українці» до Дня українського козацтва; 05.10 

2017 р. до Дня художника керівник гуртка «Образотворче мистецтво» Вовчок 

Мирослава Петрівна провела творчу майстерню « Чарівний світ навколо нас , 

пізнай його разом з нами»; 09.11. 2017р .керівник гуртка «Юні мовознавці» 

Берец Марина Миколаївна підготувала заняття – презентацію до Дня 

української писемності «Мова і писемність – категорії вічні»; 

20.12. 2017р. було проведено театралізовану виставу колективом 

вокального гуртка до Дня Святого Миколая , керівник Паш М.В . 

17.05.2018р.було проведено свято до Міжнародного дня вишиванки. 

У закладі протягом року проводились виставки малюнків:  

03.10.2016р. «Вони захищали Вітчизну»; 

02.01.2018р. «Візерунки зими -чарівниці»; 

02.04.2018р. «Писанковий рай». 

Протягом року вихованці відділу вибороли 10 обласних нагород та 3 

всеукраїнські. 

На базі Центру діє районна рада лідерів учнівського самоврядування 

„Новий погляд”, що має свою структуру, символіку, гімн, певні традиції. 

Проводилися форуми лідерів учнівського самоврядування, зокрема звітно-

навчальний збір лідерів учнівського самоврядування на тему «Булінг як 

соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення». 

Органи учнівського самоврядування вже четвертий рік успішно 

реалізують патріотичний проект «Ми – частина України». Щороку за 

підсумками дії проекту в закладах освіти району проводиться конкурс на 

кращий відеоролик або фотопрезентацію « Я люблю Україну!». 

У своїй діяльності відділ туристсько-краєзнавчої роботи приділяє значну 

увагу збереженню, відродженню, використанню та поширенню серед молодого 

покоління української національної культурної спадщини, фольклору, звичаїв 

та обрядів українців, тощо. 

Проблемним питанням даного відділу було популяризація та розвиток 

масового, оздоровчо-спортивного туризму, краєзнавства, музейної справи, 

залучення учнівської молоді до процесів дослідження , вивчення та збереження 

історико-культурної спадщини України та рідного краю.  

У відділі працювали такі гуртки: секція «Хімія» ,7 секцій «Історія», секція 

«Біологія», секція «Географія та ландшафтознавство», гуртки «Юні 

етнографи», «Основи учнівського самоврядування», «Юні музеєзнавці», «Моя 

майбутня професія», «Літературне краєзнавство», «Історичне краєзнавство», 

«Німецька мова», «Фольклор та етнографія народу України», «Юні туристи-

краєзнавці»,  «Весела англійська», «Англійська мова», «Юні мовознавці». 

Вихованці гуртків проводять пошуково-краєзнавчу роботу, цікавляться 

широким колом історичних, культурних, природоохоронних проблем, з 

наукових позицій досліджують екологічний стан природного середовища 

рідного краю, багату духовну спадщину українського народу. 

За підсумками ІІ (обласного) туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких 

робіт школярів Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна» переможцями стали у напрямку «Геологічними стежками рідного 

краю» 

Алексишинець Софія, учениця 7 класу Новобарівської ЗОШ І-ІІ ст.за роботу 

«Подорож печерами Закарпаття» ( Алексишинець Світлана Юріївна) та у 



напрямку «Із батьківської криниці» Форкош Яна, учениця 10 класу Тернівської 

ЗОШ І-ІІІ ст..(Заяць Ольга Василівна). 

Згідно планів виховних заходів, вихованці гуртків значну частину занять 

проводять на свіжому повітрі, організовують екскурсії до мальовничих 

куточків природи краю, музеїв, визначних місць, пов′язаних із певними 

історичними подіями. Під час екскурсій та походів учні на конкретних 

прикладах переконуються у практичному значенні географічних знань і 

досліджень для господарської діяльності людини. Вони вчаться орієнтуватися 

на місцевості, вимірювати відстані, збирати зразки гірських порід і грунтів, 

розпізнавати корисні копалини, працювати з фото- та відеокамерою, надавати 

першу допомогу потерпілому товаришу тощо.  

 Керівники гуртків разом зі своїми вихованцями здійснили екскурсії на 

Синевирське озеро, у музей архітектури і побуту «Старе село» у Колочаві, 

історико-краєзнавчий музей ім.С.Вайди у Дулові, музей у Грушеві, Калинах, 

вихід на Апицьку, скелі Довбуша, турбаза Великий у с.Калини, екскурсії у 

м.Київ, м. Львів. 

 
Під час цих подорожей зібрали цікавий фотоматеріал про мальовничі 

куточки нашого краю. 

Підсумком цієї пошукової роботи стали різноманітні об’єкти дослідження: 

-«Ткацтво – ремесло, яке не забуте», Фіцай Ангеліна, «Історичне 

краєзнавство», Лобуренко Оксана Миколаївна); 

- «Гірські породи і мінерали», Кошілка Даніела, секція «Географія та 

ландшафтознавство», Гасинець Марія Михайлівна; 

 « Мальовничі місця закарпатського краю», Бабич Іванна, слухач секції 

«Історія» ,Лакатош Олена Юріївна; 

«Історія села Калини», Попович Михайло, вихованець гуртка «Юні 

екскурсоводи», Попович Оксана Веніамінівна; 

 «Петро Мідянка – співець рідного краю», Бабич Анастасія, вихованка 

гуртка «Юні мовознавці»,Берец Марина Миколаївна; 

«Світ шукає енергію», Савчук Даніела¸ слухач секції «Хімія»; 

«Олекса Борканюк», Мартин Марія, слухач секції «Історія» ЦДЮТ,Поп 

Надія Михайлівна. 



Вперше у цьому році на період літніх канікул відкрили 4 групи гуртків 

військово-патріотичного напряму «Скаут» на базах Тересвянської та Усть-

Чорнянської загальноосвітніх навчальних закладів.  

Технічна творчість учнівської молоді – складова виховного процесу 

позашкільного закладу.  

Напрями діяльності відділу: 

 Упровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний 

процес; 

 Організація роботи творчих об'єднань спортивно-технічних, 

інформаційно-технічних та предметно-технічних профілів; 

 Удосконалення методичного забезпечення творчих об'єднань технічного 

профілю. 

Протягом навчального року було організовано:12 навчальних груп 

початкового рівня та  17 навчальних груп основного рівня, якими охоплено біля 

437 учнів. Навчально-виховний процес забезпечували 13 керівників гуртків. 

Керівниками гуртків був підготовлений та проведений «Круглий стіл» на тему : 

«Сприяння розвитку стійких інтересів до занять технічною творчістю через 

організацію та участь у різноманітних масових заходах». 

На засіданнях методоб′єднання було розглянуто наступні проблемні питання:  

-«Стимулювання пізнавальної активності вихованців як засіб саморозвитку 

та самореалізації, який забезпечує формування ключових компетенцій»; 

 -«Масові заходи – одна із форм сприяння розвитку стійких інтересів 

школярів до занять технічною творчістю»; 

- «Навички впровадження інноваційних технологій»; 

- «Формування національної самосвідомості та духовного світу дітей 

засобами мистецтва»; 

- «Формування життєвих компетенцій вихованців засобами технічної 

творчості»; 

- «Розвиток індивідуальних здібностей вихованців засобами фотографії»;  

-«Створення позитивного іміджу гуртка на основі впровадження 

інноваційних технологій». 

Щодо аналізу якісних показників роботи гуртків, то вони визначаються 

результативністю участі вихованців в районних, обласних, Всеукраїнських 

конкурсах, фестивалях, виставках, тощо.  

 Вихованці технічних гуртків є постійними учасниками Всеукраїнських, 

обласних, районних акцій, експедицій, конкурсів, змагань:  

 виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш 

пошук і творчість - тобі, Україно!; 

 



 виставка робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання; 

 обласний конкурс робіт юних фотоаматорів „ Моя Україно!” 

(заочний); 

 виставка-конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби 

свій край»; 

 фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!». 

У вищевказаних районних, обласних конкурсах вихованці технічних гуртків 

отримали 42 призових місць.  

Згідно плану роботи відділом було проведено: 
- Майстер-клас «Чарівні півні». Витинанка як витвір українського народного 

мистецтва;  

- Спортивне свято «Козацькі забави», присвячене Дню Збройних сил України; 

-Конкурс комп’ютерних технологій «Ми–діти Галактики»; 

- Розважально-пізнавальна програма «Розумники-розумниці»; 

- Майстер-клас з оригамі. Виготовлення літачків «Наше мирне небо»; 

- Майстер-клас «Об’ємна аплікація». 

За кошти управління освіти було придбано туристське спорядження: 6 

карематів, 1 намет, 6 спальних мішків та встановлено зовнішнє 

відеоспостереження. 

 

 

Пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік: 

- залучати дітей з особливими освітніми потребами до занять у гуртках; 

- формування якісної позашкільної освіти в контексті Концепції Нової 

Української школи; 

- започаткувати творчий проект, приурочений 100-річчю позашкільної 

освіти «Рушник єдності»; 

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, 

забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом 

упровадження нових педагогічних технологій, навчальних програм 

нового покоління, педагогічних інновацій. 

 

 

 

Директор                                                                                                 Л.Кузнец 


