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Мета, напрями та завдання діяльності Центру позашкільної освіти на 2016 

- 2017 навчальний рік 

 

        Науково-методична проблема, над якою працює педагогічна спільнота 

області: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського 

суспільства» 

 

Науково-методична проблема, над якою працюють  педагоги району: 

«Інноваційне формування освітніх траєкторій як засіб соціалізації 

особистості в сучасному середовищі » 

 

1.    Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний 

колектив закладу у 2016-2017 навчальному році: «Особистісно 

орієнтований підхід до навчально-виховного процесу в позашкільному 

закладі як засіб розвитку  творчих здібностей вихованців». 

 Пріоритетні напрями діяльності закладу:  

 - реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти 

засобами культури і мистецтва;  

 - вивчення та впровадження кращого досвіду роботи 

педагогічних колективів щодо оптимізації навчально-виховної роботи з 

дітьми в позаурочний час;  

 - надання методичної допомоги навчальним закладам громади з питань 

упровадження форм і методів художньо-естетичної роботи з учнівською 

молоддю в практику навчально-виховної діяльності;  

 - забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом  упровадження 

сучасних організаційно-педагогічних технологій, модернізації змісту 

позашкільної освіти; 

 - створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація 

їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;  
 - виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і 

обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; 
 - формування у дітей та юнацтва національної свідомості, 

активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;  

 -  організація роботи щодо залучення до співпраці благодійних фондів та 

організацій; 

 - зміцнення матеріально-технічної бази закладу;  

 - просвітницька діяльність.  
 

 

 

 

 

Основні завдання діяльності закладу 



 

 Організація  роботи по формуванню  якісно орієнтованого освітнього 

простору в кожному гуртку, студії в умовах формування професійної 

мобільності педагогічних працівників засобами багатовекторної системи 

неперервної освіти; 

 Забезпечення взаємодії існуючих форм методичної роботи щодо 

формування професійної мобільності педпрацівників в умовах стрімкого 

розвитку освіти; 

 Модернізація форм і методів підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників у міжатестаційний період; 

 Забезпечення методичного супроводу Центру підготовки дітей до школи 

в умовах реалізації Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт»; 

 Забезпечення інформаційно-методичного супроводу масових заходів з 

вихованцями  та учнями шкіл громади за напрямками діяльності закладу; 

 Активізація роботи щодо формування основ здорового способу життя, 

превентивного навчання і виховання, попередження дитячого 

травматизму в гуртках та студіях закладу; 

 Широке залучення інноваційних ІКТ-технологій у навчально-виховний 

процес гуртків та студій закладу; 

 Здійснення колективної діяльності за результатами моніторингу 

навчально-виховного процесу. 

  створення матеріально-технічної бази закладу;  

 просвітницька діяльність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Організація навчально-виховного процесу 



Навчально-виховний процес визначається як специфічний, багатогранний, 

цілісний і системно упорядкований, педагогічно спрямований з взаємно 

пов’язаними методиками і технологіями. 

 Головне у роботі закладу – виховання громадянина України, життєво 

компетентного, здатного до самовизначення, самовдосконалення – це навчити 

вихованців пізнавати (вчитися самому), навчитися діяти, навчитися жити і 

навчитися жити разом. 

 

 

2.1.  Організація роботи Центру позашкільної освіти та графік прийому 

громадян 

 

Режим роботи                         Початок роботи         8.00 

                                                 Перерва на обід          12.00 – 12.45 

                                                 Кінець роботи             17.00 (п’ятниця – 15.45) 

 

№ Прізвище, ім’я  

по- батькові  

Посада День 

прийому 

Адреса 

1.  Нечаєва Олеся 

Григорівна 

Директор 

Центру 

позашкільної 

освіти 

 

Щочетверга 

 з 11.00 – 17.00  

с. Вербки 

вул. Миру , 73 

 

 

  

2. Aфанасьєва Тетяна 

Іванівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

методичної  

роботи 

Щоп ятниці  з 

09.00 – 17.00 

с. Вербки 

вул. Миру, 73 

 

2.2. Основні види діяльності адміністрації за днями тижня 

 І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

ПОНЕДІЛОК Оперативні наради адміністрації Центру позашкільної освіти 

 

ВІВТОРОК Творча робота , підготовка аналітичних довідок, інформацій 
 

СЕРЕДА Робота з громадськими установами та організаціями 
 

ЧЕТВЕР День надання консультативних послуг педагогічним 

працівникам закладу та шкіл району 

 

П ЯТНИЦЯ    Інструктивно – 

методичні наради 
Наради при 

директорі 

Психолого – 

педагогічний 

семінар  

Педагогічні ради, 

семінари – 

практикуми, 

відкриті заходи 
 

Методичні 

наради 

 



 

2.3. Циклограма щомісячної діяльності Центру позашкільної освіти 
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Наради при директорі + + + + + + + + + + + 

 

Інструктивно – 

методична нарада з 

керівниками гуртків 

          

+ 

   +   +   + 

Засідання атестаційної 

комісії 
           

Відкриті заходи            

 

Семінари – практикуми            

 

Педагогічні ради  +    +    +  

 

Психолого – педагогічні 

семінари 
           

Методичні ради +    +    +   

 

 

2.4.   Управління навчально-виховним процесом в закладі 

 

№ Зміст діяльності Термін  

виконання 

виконавець 

1. Планування діяльності закладу 

відповідно до пріоритетів розвитку 

позашкільної освіти відповідно до 

напрямків діяльності закладу 

До 15 вересня 

До 15січня 

Нечаєва О.Г. 

 

2. Планування та внесення до 

навчальних планів   питань охорони 

праці вихованців та пропаганди 

здорового способу життя і безпеки 

життєдіяльності неповнолітніх 

     Вересень,  

     Січень       

 

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

3. Огляд і перевірка готовності 

навчальних кабінетів до нового 

навчального  року 

до 1 вересня  Нечаєва О.Г. 



4.  Комплектація  педагогічного складу  

ЦПО. Тарифікація. 

 До 5  вересня Нечаєва О.Г. 

5. Скласти та затвердити розклад занять 

на І та ІІ семестр. 

 до 15 вересня 

до 10 січня 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

6. Перевірка стану навчально-

матеріальної бази, дотримання в 

приміщеннях закладу теплового і 

світлового режимі. 

щопонеділка Нечаєва О.Г. 

7. Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічного режиму в закладі 

щопонеділка Нечаєва О.Г. 

8. Здійснення моніторингу забезпечення 

якості освітнього процесу 

керівниками гуртків та студій ЦПО 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

9. Проведення педагогічних і 

методичних рад та виробничих нарад 

з питань перевірки стану і визначення 

шляхів удосконалення 

координаційно-методичної, 

навчально-виховної та фінансово-

господарської діяльності відповідно 

до завдань річного плану роботи 

Протягом 

року за 

окремим 

планом 

     Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

10. Контроль за проведенням 

керівниками гуртків інструктажу з  

безпеки життєдіяльності та охорони 

праці 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

11. Планування заходів з національно-

патріотичного виховання 

До 15 вересня Афанасьєва Т.І. 

12.  Планування проведення масових 

заходів з вихованцями ЦПО на 

періоди  канікул 

січень, 

вересень 

   

керівники 

гуртків 

13. Підготувати проекти наказів: 

- про організацію методичної роботи 

в 2016-2017 н.р. 

- про підсумки методичної роботи в 

2016-2017 н.р. 

   До 10.09.16 

   До 25.05.17 

 

 Нечаєва О.Г. 

 

14. 

 

Скласти угоди з керівниками 

навчальних закладів, на базі яких 

працюватимуть гуртки 

До 15 вересня 

Нечаєва О.Г. 

15.  Скласти соціальний паспорт закладу 

До 20 вересня 

Афанасьєва Т.І., 

керівники 

гуртків, студій 

16. Організувати набір дітей та 

комплектування  гуртків та студій 

До 15 вересня Нечаєва О.Г., 

керівники 

гуртків, студій 



17. Моніторингові дослідження:  

- вивчення роботи гуртків  

- рівень вихованості вихованців ЦПО; 

- моніторинг участі педагогів та 

вихованців закладу в масових заходах 

за напрямками діяльності 

- моніторинг виконання навчальних 

планів і програм за   2016-2017 н.р 

 

Протягом 

року 

жовтень, 

травень 

січень, 

травень 

січень, 

травень 

 Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

18. Створити  банк даних обдарованих  

дітей 
лютий 

Афанасьєва Т.І. 

19. Забезпечити організоване залучення 

гуртківців та учнів шкіл громади до 

участі у масових заходах за 

напрямками діяльності закладу. 

 Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

20. Створити  портфоліо творчо-

обдарованих дітей  громади 

лютий Афанасьєва Т.І. 

21. Організувати проходження 

працівниками закладу медичного 

огляду. 

червень Нечаєва О.Г. 

 

22. Забезпечити інформаційно-

методичний супровід закладів освіти 

громади  щодо організації та 

проведення масових заходів за 

напрямками діяльності закладу 

Протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

 

23. Створити Сайт закладу і  

висвітлювати актуальні питання 

управління за окремими напрямками 

діяльності. 

Протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

 

 

24. Забезпечити участь керівників 

гуртків в обласних семінарах-

практикумах за напрямками 

діяльності закладу 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

 

 

25. Забезпечити проходження курсової 

фахової перепідготовки керівниками 

гуртків що атестуються 

За окремим 

графіком 

Нечаєва О.Г. 

 

26. Провести семінари-практикуми для 

керівників гуртків, педагогів шкіл 

громади 

За окремим 

графіком 

Нечаєва О.Г. 

 

27. Провести відкриті заходи для 

керівників гуртків. 

За окремим 

графіком 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 



28. Залучати до навчання дітей пільгових 

категорій: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

виховання, дітей з малозабезпечених 

та багатодітних сімей 

Протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

Керівники 

гуртків 

29. Провести перевірку відповідності 

навчальних планів гуртків програмам 

навчання та цілям і задачам 

позашкільної освіти 

Вересень, 

Січень  

Нечаєва О.Г. 

30. Організувати індивідуальну роботу з 

батьками обдарованих дітей: 

- індивідуальні зустрічі; 

- консультації батькам  по 

розвитку творчих здібностей та 

підвищення інтелектуального 

рівня дитини 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

31. Підготувати обдарованих дітей  до 

участі в конкурсах, фестивалях, 

змаганнях 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

 

2.5.  Виховний процес у Центрі позашкільної освіти . 

Основні завдання 

 

  

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. Проводити регулярно тематичні бесіди, 

спілкування в гуртках, присвячені 

патріотичному і національному 

вихованню, знаменним датам, бесіди з 

правових питань, питань моралі та 

культури 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

2. З метою посилення роботи  з 

профілактики  наркоманії, токсикоманії, 

алкоголізму, паління та СНІДу, 

захворювання  на туберкульоз регулярно 

проводити  бесіди та інші інформаційно-

освітні заходи з гуртківцями, включаючи  

дану тематику до планів виховної роботи 

гуртків 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

3. Регулярно проводити інструктажі з 

безпеки життєдіяльності, вивчення 

правил техніки безпеки, протипожежної 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 



безпеки; бесіди щодо здорового способу 

життя 

4. Забезпечення оптимальних умов для 

гармонійного розвитку творчої 

особистості кожної дитини, життєвої 

компетентності, стимулювання творчої 

активності у різноманітних видах 

позашкільної освіти, удосконалення 

роботи гуртків 

постійно Керівники 

гуртків 

 

5. На заняттях гуртків впроваджувати в 

практику нові форми і методи навчання: 

ситуаційно-рольові ігри, вікторини, 

моделювання екстремальних ситуацій і 

можливі шляхи виходу з них; 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

 

                 Розділ 3.  Науково-методична  діяльність 

                         Організаційно-методичні заходи 

№ Зміст заходу Термін  

виконання 

Виконавець 

1. Організація курсової перепідготовки 

педагогічних працівників відповідно до 

наказу ДОІППО 

Вересень Нечаєва О.Г. 

2. Організація участі в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу педагогічної 

майстерності «Джерело творчості» 

Жовтень - 

листопад 

Нечаєва О.Г. 

3. Участь у районній  серпневій конференції 

педагогічних працівників 

серпень 

 

Нечаєва О.Г. 

4. Тарифікація педагогічних працівників 

закладу 

До 15 вересня Нечаєва О.Г. 

5. Планування методичної роботи закладу на 

2016 рік 

До 15 вересня Нечаєва О.Г. 

 

6. Затвердження графіку проведення відкритих 

заходів та взаємовідвідувань занять 

керівниками гуртків. 

До 20 вересня 

Нечаєва О.Г. 

7. Організація роботи з молодими та 

малодосвідченими педагогами 
Вересень 

Нечаєва О.Г. 

8 Підготовка матеріалів для участі в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

педмайстерності «Джерело творчості» в 

номінації «керівник гуртка» 

До 15 

листопада 

 

Нечаєва О.Г. 

9 Засідання педагогічної ради За окремим 

графіком 

 

Нечаєва О.Г. 



10. Засідання методичної ради За окремим 

графіком 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

11. Організація інформаційних годин для 

педпрацівників закладу щодо ознайомлення 

їх  зі  змінами й доповненнями до діючих 

документів, методичними рекомендаціями з 

питань позашкільної освіти за напрямками 

діяльності закладу  отриманих  з обласного 

та районного управлінь освіти, ДКЦЮ 

«Веснянка», облЦНТТУМІТ, ДЦДМС 

«Колобок», облЕНЦ виконання їх 

рекомендацій та вимог,  

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

 

12. Нарада при директорі (тематика за окремим 

планом) 

щомісяця Нечаєва О.Г. 

 

13. Методичний супровід під час днів 

самоосвіти та самопідготовки 

педпрацівників  та  опрацюванням ними 

науково-методичної, фахової літератури, 

нормативних документів з питань 

позашкільної освіти за напрямками 

діяльності закладу 

Протягом 

року 

 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

14. Участь керівників гуртків, студій, 

заступника з НВР в роботі обласних 

семінарів за напрямками діяльності закладу 

Протягом 

року, згідно 

наказу ГУОіН 

Нечаєва О.Г. 

15. 

Індивідуальні консультації для керівників 

гуртків. 
щочетверга 

 

Нечаєва О.Г 

Афанасьєва Т.І. 

 

16. Забезпечення взаємо відвідування 

керівниками гуртків навчальних занять і 

виховних заходів з метою обміну досвідом 

та удосконалення навчально – виховного 

процесу 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

24. Участь в обласному конкурсі 

педмайстерності на краще творче учнівське 

об єднання еколого – натуралістичного 

профілю.  

грудень 

Нечаєва  О.Г. 

Тишкевич В.Т. 

25. Участь в обласному конкурсі 

педмайстерності на кращу розробку з 

науково-технічного та декоративно-

прикладного напрямку 

До 10 грудня Нечаєва О.Г. 

 

 

 

 

 



 

3.1. Тематика нарад при директорі  

 

№ зміст дата 

проведення 

Відповідальні 

1. 1. Про організований початок нового 

навчального року. 

Серпень Нечаєва О.Г. 

 

2. 1. Аналіз проведення Дня відкритих дверей 

та набору вихованців у гуртки. 

2. Основні напрямки роботи педагогічного 

колективу щодо реалізації методичної 

проблеми що стоїть перед освітянами 

району. 

Вересень  

 Нечаєва О.Г. 

3. 1. Аналіз використання навчальних 

програм керівниками гуртків закладу та 

перевірка річних і календарних планів. 

2. Про організацію участі керівників 

гуртків в обласних семінарах-практикумах 

з напрямків діяльності закладу. 

3. Про участь в обласному етапі конкурсу 

педмайстерності «Джерело творчості»  

Жовтень  

 Нечаєва О.Г. 

 

4. 1. Про участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу на кращу 

науково-методичну розробку з питань 

позашкільної освіти. 

2. Про участь керівників гуртків 

екологічного напрямку в 

природоохоронних акціях обласного і 

Всеукраїнського рівнів. 

листопад  

  Нечаєва О.Г. 

5. 1. Про організацію роботи закладу під час 

зимових канікул та новорічних і різдвяних 

свят. 

2. Про організацію та проведення 

новорічних свят для гуртківців ЦПО та 

учнів закладів освіти громади. 

3. Про участь у обласному  етапі обласного 

літературно-мистецького конкурсу 

«Собори наших душ.» 

Грудень  

  Нечаєва О.Г. 

 

6. 1. Аналіз проведення Новорічних та 

різдвяних свят вихованців ЦПО. 

2. Про стан ведення журналів гурткової 

роботи у І семестрі 

3. Виконання навчальних планів і програм 

у І семестрі. 

4. Про підготовку до мистецького конкурсу 

«Собори наших душ» 

Січень Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва 

Т.І. 



7. 1. Стан відвідування вихованцями занять 

гуртків. 

2. Стан гурткової документації. 

3. Підготовка до свята творчо обдарованих 

дітей «Віват, талант! » 

Лютий Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва 

Т.І. 

8. 1. Про підготовку до весняних масових 

заходів. 

2. «Про організацію і проведення конкурсу 

декоративно – прикладної творчості «Знай 

і люби свій край!»». 

Березень Афанасьєва 

Т.І. 

Керівники 

гуртків 

9. 1. Аналіз участі гуртківців ЦПО в 

обласних, регіональних та Всеукраїнських 

масових заходах за напрямками діяльності 

закладу. 

2.  Про організацію та проведення звітних 

концертів, виставок, свята для випускників 

гуртків підготовки дітей до школи та 

вихованців.  

3. Про стан роботи з охорони праці. 

Квітень Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва 

Т.І. 

10. 1. Про організоване закінчення 2016 – 2017 

н.р. 

2. Про організацію роботи закладу у 

Літньому таборі з денним перебуванням. 

3. Про підготовку до Міжнародного дня 

захисту дітей. 

4. Про підготовку до ремонтних робіт. 

5. Про роботу  педколективу із запобігання 

дорожньо-транспортного травматизму 

серед вихованців. 

Травень Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва 

Т.І. 

11. 1. Про виконання навчальних планів і 

програм за 2016-2017 н.р. 

2. Про підсумки методичної роботи в 2016-

2017 н.р. 

3. Про підсумки роботи з молодими 

педагогами у 2016-2017 н.р. 

Червень Афанасьєва 

Т.І. 

12. Стан підготовки до нового навчального 

року. 

Результати огляду навчальних кабінетів 

Серпень Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва 

Т.І. 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.2. Тематика інструктивно-методичних нарад . 

 

№ зміст дата 

проведення 

Відповідальні 

1. 1. Дотримання вимог та норм Інструкції з 

ведення ділової документації затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України 

від  при оформленні журналів гурткової 

роботи. 

2. Індивідуальне планування самоосвітньої 

діяльності керівника гуртка позашкільного 

закладу. 

3. Планування тематичних тижнів в 2016-2017 

н.р. 

4. Планування виховної роботи у гуртках. 

 

Вересень   

Нечаєва О.Г. 

2. 1. Підготовка робіт для участі у обласних 

конкурсах, чітке дотримання Положень. 

2. Програмно-методичне забезпечення 

діяльності керівників гуртків 

Жовтень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

3. 1.Форми роботи з вихованцями  в період  

різдвяних та новорічних свят у дні зимових 

канікул в гуртках та студіях закладу. 

2.Порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності 

Грудень Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

 

 

4. . Організація навчально-виховного процесу з 

вихованцями в пришкільних оздоровчих 

таборах з денним перебуванням.  

2. Організація Літньої школи для обдарованих 

вихованців. 

3. Порядок видачі випускникам позашкільного 

навчального закладу свідоцтва про 

позашкільну освіту 

Травень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

 

3.3. ПЛАН РОБОТИ методичної ради Центру позашкільної освіти    

№ з\п Зміст роботи Термін  Відповідальний  

Засідання 1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Організація методичної роботи в ЦПО 

на 2016 -17 н.р. 

Про роботу педагогічного колективу 

над новою методичною проблемою 

освітян громади  та області. 

Затвердження  планів  роботи 

методичної ради . 

Серпень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 



4 Огляд нових нормативно-правових та 

методичних  документів. 

Засідання 2 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Організація методичної роботи з 

молодими педагогами. 

Про участь в масових заходах різних 

рівнів. 

Обговорення методичних матеріалів, 

підготовлених керівниками гуртків 

(портфоліо). 

Огляд нових нормативно-правових та 

методичних  документів. 

Жовтень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

  

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Засідання 3 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 Робота щодо вивчення та 

впровадження  передового 

педагогічного досвіду.  

 Розгляд методичних розробок. 

 Використання ігрових форм у процесі 

навчання і виховання дітей. 

Огляд новинок педагогічної 

літератури.  

Лютий  Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г.  

Засідання 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Про порядок закінчення навчального 

року. Організація роботи гуртків в 

літній період. 

Про підсумки участі в масових 

заходах різного рівня протягом 2016-

17 навч.року. 

Про порядок закінчення навчального 

року. Організація роботи гуртків в 

літній період. 

Про підсумки методичної роботи в 

закладі в 2016-2017 н.р. 

Травень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

3.4  Склад методичної ради  Центру позашкільної освіти 

 

1. Нечаєва Олеся Григорівна  – директор ЦПО, голова методичної ради. 

2. Афанасьєва Т.І. – заступник директора з навчально-методичної  роботи, 

член методичної ради. 

3. Кібець Наталія Вікторівна – керівник хореографічного гуртка «Райдуга», 

член методичної ради, секретар. 

4. Вусенко Л.В. – керівник гуртка , член методичної ради. 

 

 

 



3.5  Тематика засідань педагогічної ради 

 

№ зміст дата 

проведен

ня 

Відповідальні 

1. 1. Робота педагогічного колективу щодо 

формування особистісних якостей та 

соціальної активності вихованця – 

громадянина,  патріота України. 

2. Затвердження річного плану роботи. 

 

серпень Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків 

 

 

2. 1. Роль особистості керівника гуртка у 

формуванні творчого працездатного 

колективу вихованців  

2. Про стан охорони праці в закладі.            

грудень Афанасьєва 

Т.І. 

керівники 

гуртків 

3. 1. Педагогічні інновації як фактор 

підвищення якості позашкільної освіти 

2. Про організацію масових заходів у 

весняний період 

Березень Нечаєва О.Г. 

Кібець Н.В. 

Афанасьєва 

Т.І. 

4. 1. Діяльність педколективу зі створення 

належних умов для навчання  обдарованої 

молоді. 

2. Про організацію літнього відпочинку і 

оздоровлення вихованців і педпрацівників 

 

Травень Стовба Т.І. 

Тишкевич В.Т. 

Афанасьєва 

Т.І. 

 

3.6 .Графік проведення семінарів-практикумів для керівників гуртків та 

вчителів на 2016 -2017 н.р. 

 

№ Категорія працівників Термін Місце 

проведення 

відповідальний 

Тема 

1. Керівники гуртків 

ЦПО 

грудень ЦПО 

Афанасьєва 

Т.І. 

 

Тренінги емоційної 

стабільності керівника 

гуртка, як 

профілактика стресів у 

системі «керівник 

гуртка – вихованець»  

2. Керівники гуртків 

ЦПО 

квітень ЦПО 

Савченко Л.В. 
Сучасний підхід і 

концепції виховання 

дітей і учнівської 

молоді в умовах 

модернізації освітніх 

процесів. 
 



                                     Розділ 4 . Кадрове забезпечення 

Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників 

 

 Підтримуючи розвиток педагогічної майстерності та інтенсивне 

підвищення професійного рівня забезпечити формування готовності педагогів 

мобільно і адекватно реагувати на зміни в позашкільній освіті, організацію 

інноваційної діяльності в закладі. З цією метою: 

  

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. Здійснити  комплектацію закладу 

кадрами (згідно штатного розпису) 

січень, 

вересень 

Нечаєва О.Г.  

2. Визначити  навантаження педагогів вересень Нечаєва О.Г.  

3. Підготувати  та затвердити  штатний 

розпис  на 2016-2017 н. рік  

вересень Нечаєва О.Г.  

4. Забезпечити дотримання нормативності у 

веденні документації з кадрових питань 

постійно Нечаєва О.Г.  

5. Скласти  звіт позашкільного навчального 

закладу (форма І-ПЗ)  

січень Нечаєва О.Г.  

6. Організувати роботу технічного 

персоналу 

протягом 

року 

Нечаєва О.Г.  

7. Забезпечити  працівників закладу 

щорічними відпустками відповідно до 

чинного законодавства 

за графіком Нечаєва О.Г.  

8. Розробити колективний  договір між 

адміністрацією  та профспілковим 

комітетом. 

Забезпечити  погодження взаємодії 

адміністрації з колективом на основі 

колективного договору та змін до нього 

(при необхідності); проведення зборів 

трудового колективу, планування 

спільної діяльності у вирішенні головних 

задач 

вересень Нечаєва О.Г. 

Савченко Л.В. 

 

9. Організувати участь в курсовій 

перепідготовці педагогів  закладу  згідно 

графіка 

протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

10. Проводити моніторингові відстеження 

діяльності керівників гуртків. Визначити 

рейтингові показники роботи педагогів 

І раз на 

семестр 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

12. Організувати проведення системи 

заходів з молодими педагогами 

протягом 

року 

Афанасьєва Т.І.  

13. Проаналізувати рівень діяльності 

молодих педагогів та їх наставників 

травень  

(метод.рада) 

Афанасьєва Т.І.  

14. Забезпечити систематичне ознайомлення 

педпрацівників закладу  з листами, 

протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 



змінами й доповненнями до діючих 

документів, методичними 

рекомендаціями, отриманих  з  

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, обласного управління 

освіти і науки, вивчення та виконання їх 

вимог. 

15. Забезпечити методичний супровід під 

час самоосвіти та самопідготовки 

педпрацівників  та  опрацюванням ними 

науково-методичної, фахової літератури, 

нормативних документів з питань  

художньо-естетичного напрямку 

протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

16. Сприяти участі керівників гуртків у 

обласних семінарах 

відповідно 

до плану  

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

17. Забезпечити участь у серпневій 

конференції педагогічних працівників 

серпень Нечаєва О.Г. 

 

 

 

18. Забезпечити взаємовідвідування 

керівниками гуртків навчальних занять і 

виховних заходів з метою обміну 

досвідом та удосконалення навчально – 

виховного процесу 

протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

керівники 

гуртків 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограма видання наказів за результатами 

контрольно-аналітичної діяльності 

на 2016-2017 н.р. 

Вересень 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про розподіл функціональних обов’язків між 

адміністрацією 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

2. Про затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку для колективу 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

3. Про організацію навчально-виховного 

процесу 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

4. Про встановлення  посадових окладів єдиної 

тарифної сітки 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

5. Про встановлення педагогічним працівникам 

надбавок за вислугу років, звання  

Нечаєва О.Г.  

№ ____від____ 

6. Про розподіл тижневого навантаження 

педагогів у  2016-2017 н.р. 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

7. Про відповідальність керівників гуртків за 

збереження життя та здоров’я учнів під час 

навчально-виховного процесу 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

8. Про невідкладні заходи щодо попередження і 

запобігання дорожньо-транспортного 

травматизму дітей 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

9. Про структуру методичної роботи з 

педагогічними  кадрами та її організацію у 

2016-2017 н.р. 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

10. Про  організацію роботи з  охорони праці в 

закладі 

Нечаєва О.Г. №_____від___ 

11. Про  створення комісії  з розслідування 

нещасних випадків 

Нечаєва О.Г. №___від____ 

12. Про  призначення відповідального з 

пожежної безпеки 

Нечаєва О.Г. №____від____ 

13. Про створення комісії з перевірки знань з 

охорони праці у закладі. 

Нечаєва О.Г. №____від____ 

14. Про створення комісії зі списання 

матеріальних цінностей 

Нечаєва О.Г. №____від____ 

 

Жовтень 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про проведення тижня безпеки 

життєдіяльності 

Афанасьєва 

Т.І. 

№ ____від____ 



2. Про проведення моніторингу рівня 

вихованості 

Афанасьєва 

Т.І. 

№ ____від____ 

 

Листопад  

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про стан відвідування  учнями гуртків у                 

І семестрі 

Афанасьєва 

Т.І. 

№ ____від____ 

 

Грудень  

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про результати перевірки виконання 

навчальних планів і програм у І семестрі 

2016-2017 н.р. 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

2. Про стан роботи з охорони праці, техніки 

безпеки під час навчально-виховного процесу 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

           
Січень 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Про складання графіка основних тарифних 

відпусток працівників на 2017 рік 

Нечаєва О.Г. № 

____від____ 

2. Про перевірку журналів гурткової роботи у І 

семестрі 2016-2017 н.р. 

Нечаєва О.Г. № 

____від____ 

3. Моніторинг участі вихованців ЦПО у 

конкурсах різних рівнів у І семестрі 2016-

2017 н.р. 

Афанасьєва Т.І. № 

____від____ 

 

4. Про затвердження плану масових заходів на 

2016-2017 н.р. 

Нечаєва О.Г.  

№ 

____від____ 

5. Про проведення тижня образотворчого 

мистецтва 

Афанасьєва Т.І.  

№ 

____від____ 

 

Лютий 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Про проведення тижня національно – 

патріотичного виховання 

Нечаєва О.Г. № 

____від____ 

2. Про вивчення і реалізацію норм безпеки 

життєдіяльності та техніки безпеки в закладі 

Нечаєва О.Г. № 

____від____ 



3. Про вивчення роботи гуртків художньо – 

естетичного напрямку. 

Нечаєва О.Г. № 

____від____ 

4. Про організацію роботи щодо національно – 

патріотичного виховання в гуртках. 

 

Афанасьєва Т.І. № 

____від____ 

 

Березень 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про стан  відвідування учнями гуртків у  ІІ 

семестрі 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

 

Квітень 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про роботу гуртків декоративно – 

прикладного мистецтва. 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

2. Про порядок організованого закінчення 

навчального року  

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

3. Про порядок літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2017 році 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

 

Травень 

№  

п/п 

Наказ  Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Про дотримання вимог щодо ведення 

гурткової документації керівниками гуртків 

Афанасьєва 

Т.І. 

№ ____від____ 

2. Моніторинг навченості учнів Центру 

підготовки дітей до школи. 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

3. Аналіз участі вихованців у масових заходах 

та конкурсах різних рівнів у 2016-2017 н.р. 

Афанасьєва 

Т.І. 

№ ____від____ 

4. Аналіз методичної роботи Нечаєва О.Г. № _____від___ 

5. Про заходи щодо підготовки закладу до 

нового навчального року 

Нечаєва О.Г. № ____від____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Організаційно-методичні заходи 

№ Зміст заходу Термін  

виконання 

Виконавець 

1. Організація курсової перепідготовки 

педагогічних працівників відповідно до 

наказу ДОІППО 

Вересень Нечаєва О.Г. 

2. Організація участі в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу педагогічної 

майстерності «Джерело творчості» 

Жовтень - 

листопад 

Нечаєва О.Г. 

3. Участь у районній  серпневій конференції 

педагогічних працівників 

серпень 

 

Нечаєва О.Г. 

4. Тарифікація педагогічних працівників 

закладу 

До 15 вересня Нечаєва О.Г. 

5. Планування методичної роботи закладу на 

2016 рік 

До 15 вересня Нечаєва О.Г. 

 

6. Затвердження графіку проведення відкритих 

заходів та взаємовідвідувань занять 

керівниками гуртків. 

До 20 вересня 

Нечаєва О.Г. 

7. Організація роботи з молодими та 

малодосвідченими педагогами 
Вересень 

Нечаєва О.Г. 

8 Підготовка матеріалів для участі в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

педмайстерності «Джерело творчості» в 

номінації «керівник гуртка» 

До 15 

листопада 

 

Нечаєва О.Г. 

9 Засідання педагогічної ради За окремим 

графіком 

 

Нечаєва О.Г. 

10. Засідання методичної ради За окремим 

графіком 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

11. Організація інформаційних годин для 

педпрацівників закладу щодо ознайомлення 

їх  зі  змінами й доповненнями до діючих 

документів, методичними рекомендаціями з 

питань позашкільної освіти за напрямками 

діяльності закладу  отриманих  з обласного 

та районного управлінь освіти, ДКЦЮ 

«Веснянка», облЦНТТУМІТ, ДЦДМС 

«Колобок», облЕНЦ виконання їх 

рекомендацій та вимог,  

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

 

12. Нарада при директорі (тематика за окремим 

планом) 

щомісяця Нечаєва О.Г. 

 



13. Методичний супровід під час днів 

самоосвіти та самопідготовки 

педпрацівників  та  опрацюванням ними 

науково-методичної, фахової літератури, 

нормативних документів з питань 

позашкільної освіти за напрямками 

діяльності закладу 

Протягом 

року 

 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

14. Участь керівників гуртків, студій, 

заступника з НВР в роботі обласних 

семінарів за напрямками діяльності закладу 

Протягом 

року, згідно 

наказу ГУОіН 

Нечаєва О.Г. 

15. 

Індивідуальні консультації для керівників 

гуртків. 
щочетверга 

 

Нечаєва О.Г 

Афанасьєва Т.І. 

 

16. Забезпечення взаємо відвідування 

керівниками гуртків навчальних занять і 

виховних заходів з метою обміну досвідом 

та удосконалення навчально – виховного 

процесу 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

24. Участь в обласному конкурсі 

педмайстерності на краще творче учнівське 

об єднання еколого – натуралістичного 

профілю.  

грудень 

Нечаєва  О.Г. 

Тишкевич В.Т. 

25. Участь в обласному конкурсі 

педмайстерності на кращу розробку з 

науково-технічного та декоративно-

прикладного напрямку 

До 10 грудня Нечаєва О.Г. 

 

 

 

3.2.Графік проведення семінарів-практикумів для керівників гуртків та 

вчителів на 2016  р. 

 

№ Категорія працівників Термін Місце 

проведення 

відповідальний 

Тема 

1. Керівники гуртків, 

студій ЦПО 

грудень ЦПО 

Афанасьєва 

Т.І. 

 

Тренінги емоційної 

стабільності керівника 

гуртка, як 

профілактика стресів у 

системі «керівник 

гуртка – вихованець»  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ПЛАН РОБОТИ методичної ради Центру позашкільної освіти   на 

2017 рік 

№ з\п Зміст роботи Термін  Відповідальний  

Засідання 1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Організація методичної роботи в ЦПО 

на 2016 -17 н.р. 

Про роботу педагогічного колективу 

над новою методичною проблемою 

освітян громади  та області. 

Затвердження  планів  роботи 

методичної ради . 

Огляд нових нормативно-правових та 

методичних  документів. 

Серпень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Засідання 2 



1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Організація методичної роботи з 

молодими педагогами. 

Про участь в масових заходах різних 

рівнів. 

Обговорення методичних матеріалів, 

підготовлених керівниками гуртків 

(портфоліо). 

Огляд нових нормативно-правових та 

методичних  документів. 

Жовтень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

  

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г. 

Засідання 3 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 Робота щодо вивчення та 

впровадження  передового 

педагогічного досвіду.  

 Розгляд методичних розробок. 

 Використання ігрових форм у процесі 

навчання і виховання дітей. 

Огляд новинок педагогічної 

літератури.  

Лютий  Афанасьєва Т.І. 

Нечаєва О.Г.  

Засідання 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Про порядок закінчення навчального 

року. Організація роботи гуртків в 

літній період. 

Про підсумки участі в масових 

заходах різного рівня протягом 2016-

17 навч.року. 

Про порядок закінчення навчального 

року. Організація роботи гуртків в 

літній період. 

Про підсумки методичної роботи в 

закладі в 2016-2017 н.р. 

Травень  Нечаєва О.Г. 

Афанасьєва Т.І. 

 

3.7.  Склад методичної ради  Центру позашкільної освіти 

 

5. Нечаєва Олеся Григорівна  – директор ЦПО, голова методичної ради. 

6. Афанасьєва Т.І. – заступник директора з навчально-методичної  роботи, 

член методичної ради. 

7. Кібець Наталія Вікторівна – керівник хореографічного гуртка «Райдуга», 

член методичної ради, секретар. 

8. Вусенко Л.В. – керівник гуртка , член методичної ради. 

 

3.8. Тематика засідань педагогічної ради 

 

№ зміст дата 

проведен

ня 

Відповідальні 



1. 1. Робота педагогічного колективу щодо 

формування особистісних якостей та 

соціальної активності вихованця – 

громадянина,  патріота України. 

2. Затвердження річного плану роботи. 

 

серпень Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків 

 

 

2. 1. Роль особистості керівника гуртка у 

формуванні творчого працездатного 

колективу вихованців  

2. Про стан охорони праці в закладі.            

грудень Афанасьєва 

Т.І. 

керівники 

гуртків 

3. 1. Педагогічні інновації як фактор 

підвищення якості позашкільної освіти 

2. Про організацію масових заходів у 

весняний період 

Березень Нечаєва О.Г. 

Кібець Н.В. 

Афанасьєва 

Т.І. 

4. 1. Діяльність педколективу зі створення 

належних умов для навчання  обдарованої 

молоді. 

2. Про організацію літнього відпочинку і 

оздоровлення вихованців і педпрацівників 

 

Травень Стовба Т.І. 

Тишкевич В.Т. 

Афанасьєва 

Т.І. 

 

 

Розділ 4. Співпраця з батьками, громадськими організаціями. 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавець 

1. Організація Дня відкритих дверей для 

батьків 

16 вересня  

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

2. Батьківські збори в гуртках та студіях Вересень 

 

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

3. Загальні батьківські збори Вересень Нечаєва О.Г. 

4. Здійснення  соціологічного опитування 

батьків з метою виявлення ступеня 

зацікавленості батьків у розвитку 

творчих здібностей дитини та їхнього 

ставлення до отримання дітьми 

додаткової освіти за напрямками 

діяльності закладу. 

вересень 

травень 

 

Керівники 

гуртків, студій 

5. Організація єдиного батьківського дня 

для проведення відкритих занять,  

зустрічей, консультацій  батьків з 

керівниками гуртків,  адміністрацією. 

Щоп’ятниці Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 



6. 
Залучення батьків до участі у  

конкурсах, виставках, родинних святах, 

творчих звітах. 

Протягом 

року 

 

Нечаєва О.Г. 

керівники 

гуртків, студій 

7. Залучення батьків та громадських 

організацій до організації оздоровлення 

дітей в канікулярний період та 

проведення ремонтних і 

упоряджувальних робіт в закладі. 

Протягом 

року 

 

Нечаєва О.Г. 

Савченко Л.В 

8. Залучення батьків до реалізації освітніх 

проектів, спрямованих на покращення 

матеріально-технічної бази закладу 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

Савченко Л.В 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ 5 . Організаційно – масова робота 

Орієнтовний  план масових заходів для вихованців та учнів закладів 

освіти Вербківської сільської ради за напрямками діяльності закладу на 

2016 – 2017 навчальний  рік 

 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

в районі 

Учасники 

Художньо – естетичний та декоративно – прикладаний напрямок 

1 Свято початку нового навчального року 

«Незвичайні пригоди Незнайки» 

       

16.09.2016 

ЦПО, заклади 

освіти громади 

2 День визволення села 17.09.2016 ЦПО, заклади 

освіти громади 

3 Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості 

«Дніпровські зорі» 

30.10.2016         ЦПО 

4 Обласний конкурс дитячо-юнацької творчості 

«Країна чарівних книжок» 

01.11.2016         ЦПО, 

Вербківська ЗШ 

5 Обласний конкурс «На кращого майстра 

народних ресел» 

14.11.2016          ЦПО 

6 Ювілейний концерт до 60-ти річчя Будинку 

Культури 

19.11.2016 ЦПО,  

В язівоцька ЗШ 

7 Виставка – конкурс витинанки, аплікації та 

паперопластики «Зимовий калейдоскоп» 

До 

19.12.2016 

ЦПО, заклади 

освіти громади 

8 Свято до Дня святого Миколая для дітей 

пільгових категорій дітей громади. 

19.12.2016 ЦПО , заклади 

освіти громади 

9 Участь у Новорічному святі с.Вязівок 30.12.2016  с.В язівок 

10 Обласний конкурс юних художників, 

композиторів та літераторів «Собори наших 

душ» 

До 15.01.17 ЦПО, заклади 

освіти громади 

11 Всеукраїнський літературно – музичний 

фестиваль «Розстріляна молодість» 

08.02.2017 ЦПО 

12 Обласний етап Всеукраїнської виставки – 

конкурсу декоративно – вжиткового мистецтва 

та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край». 

Березень  ЦПО, Вязівоцька 

ЗШ, Вербківська 

ЗШ, Кочерезький 

НВК 

 

13 Обласне літературно – мистецьке свято «Собори 

наших душ» 

Квітень  ЦПО, Вербківська 

ЗШ 

В язівоцька ЗШ, 

Кочерезький НВК 

14 Презентація збірника «Собори наших душ» Серпень  ЦПО, Вербківська 

ЗШ 

В язівоцька ЗШ 

15 Обласний конкурс «Обдаровані діти – надія 

України» 

Травень  ЦПО, 



Вербківська ЗШ, 

Кочерезький НВК  

 Екологічний напрямок 

1 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «До 

чистих джерел» 

12.10.2016 ЦПО 

 

2 Всеукраїнська акція «Дослідницький марафон» 12.10.2016 ЦПО 

3 Обласний етап Всеукраїнської трудової акції 

«Плекаємо сад» 

13.10.2016 ЦПО 

4 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року» 

19.10.2016 ЦПО 

5 Осіння установча сесія для учнів обласної 

Природничої школи  

25.10.2016 ЦПО 

6 Обласний конкурс «Краще творче учнівське об 

єднання еколого – натуралістичного профілю » 

15.12.2016 ЦПО 

7 Зимова сесія для учнів обласної Природничої 

школи 

04.01.2017 ЦПО, 

Кочерезький НВК 

8 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Годівничка» 

До 

10.03.2017 

ЦПО, 

Кочерезький НВК 

Вербківська ЗШ 

9 Обласний етап Всеукраїнської акції «День 

зустрічі птахів» 

До 

10.03.2017 

ЦПО, 

Кочерезький НВК 

10 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку «Зоологічна галерея»  

До 

10.03.2017 

В язівоцька ЗШ  

11 Весняна сесія для учнів обласної Природничої 

школи учнівської молоді. 

Березень Вязівоцька ЗШ 

12 Обласний огляд – конкурс з благоустрою 

закладів освіти «Школа – мій рідний дім» 

Березень - 

листопад 

Вязівоцька ЗШ 

13 Конкурс «Мій рідний край – моя земля» Січень - 

жовтень 

Вязівоцька ЗШ 

14 Конкурс дитячого малюнку «Зоологічна 

галерея» 

Січень - 

жовтень 

Вязівоцька ЗШ 

15 Трудова акція «Парад квітів біля школи» Січень - 

жовтень 

Вязівоцька ЗШ 

16 Конкурс «На кращу навчально – дослідницьку 

земельну ділянку» 

Січень - 

жовтень 

Вязівоцька ЗШ 

11 Обласний конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів обласної 

Природничої школи учнівської молоді 

До 

15.04.2017 

Вязівоцька ЗШ 

12 Обласна трудова акція «Юннатівський ліс» До 

26.04.2017 

ЦПО, 

Кочерезький НВК 

13 Обласна природоохоронна акція «Природна 

скарбниця Придніпров я»  

До 

19.05.2017 

ЦПО, 

Кочерезький НВК 

14 Всеукраїнський зльот учнівських лісництв 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів  

До 

15.08.2017 

ЦПО, 

Кочерезький НВК 



15 Обласний конкурс «Лелека» 22.09.2017 ЦПО,  

Вербківська ЗШ 

 Науково-технічний напрямок 

1 Обласний туристсько – краєзнавчий конкурс 

«Золотий Колобок - 2016» 

Жовтень  Вербківська ЗШ 

В язівоцька ЗШ 

2 Обласний конкурс з комп ютерного макетування 

та верстання 

Січень  ЦПО, Вербківська 

ЗШ 

3 Обласний конкурс на кращу методичну 

розробку з науково – технічної та прикладної 

творчості серед педагогів позашкільних закладів 

Лютий  ЦПО, Вербківська 

ЗШ 

4 Обласний конкурс з інформаційних технологій 

«Комп ютерна перлинка » 

Березень  ЦПО, Вербківська 

ЗШ 

5  Обласна виставка з науково – технічної 

творчості «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!» 

Березень ЦПО, Вязівоцька 

ЗШ, Вербківська 

ЗШ, Кочерезький 

НВК 

6 Обласна виставка молодших школярів з 

початкового технічного моделювання 

Квітень  ЦПО 

Спортивний напрямок 

1 Настільний теніс в недільній лізі «СІ» 11.09.2016  ЦПО 

2 Настільний теніс в недільній лізі «СІ» «Білі 

блискавки» 

16.09.2016 ЦПО 

3 Настільний теніс у відкритій другій лізі 18.09.2016 ЦПО 

4 Клубний чемпіонат Дніпропетровської області 

сезона 2015-2016 н.р. в складі команди «Велика 

гра» 

24.09.2016 ЦПО 

5 Міжнародний турнір з настільного тенісу «Білі 

блискавки - 2016» 

05-09.10 ЦПО 

6 42 Міжнародний турнір з настільного тенісу 

«Білі блискавки - 2016»  

07 – 08.10 ЦПО 

7 Чемпіонат Дніпропетровської області з  

настільного тенісу серед юнаків та дівчат 

16.10.2016 ЦПО 

8 Клубний чемпіонат України серед чоловічих 

команд. Перша ліга  

25.10 – 

30.10 

ЦПО 

9 Відкритий чемпіонат Павлоградського району 

«Закриття спортивного сезону» 

26.11.2016 ЦПО 

10 Відкритий чемпіонат області серед юнаків та 

дівчат 1998 року. 

30-

31.01.2017 

ЦПО 

11 Відкритий чемпіонат області серед юнаків та 

дівчат 2004 р.н. та молоді 

26-

27.03.2017 

ЦПО 

12 Відкритий чемпіонат області серед юнаків та 

дівчат 2002 р.н 

03.- 

04.09.2017 

ЦПО 

13 Клубний чемпіонат України  . 1 Ліга 01.01.2017 

31.12.2017 

ЦПО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Співпраця з батьками, громадськими організаціями. 

 

6.1. Тематика батьківських днів в ЦПО 

 

1. Зміст, форми і методи сімейного виховання. 

2. Педагогічна культура сучасних батьків. 

3. Правова відповідальність батьків за виховання дітей. 

4. Взаємодія сім*ї та позашкільного закладу у формуванні особистості 

дитини. 

5. Дозвілля в сім'ї. 

6.  Роль сім*ї у формуванні в дітей основ естетичної культури. 

7. Як навчити дітей безпечної поведінки. 

8.  Формування культури здоров*я в дитини в сім'ї. 

9. Місце і роль народних звичаїв і традицій у вихованні дітей в сім'ї. 

10. Мистецтво створення дитячого свята в сім'ї 

 

   6.2. Тематика  батьківських зборів 

 

1. Розвиток творчих здібностей дитини у процесі спільної діяльності  

сім'ї і ПНЗ. 

2. Круглий стіл «Щаслива сім'я. Яка вона?» 

 

 

Розділ 7. Фінансово - господарська діяльність, зміцнення матеріально-

технічної бази закладу. Організація роботи з охорони праці 

 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1. Проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей   
      грудень 

Нечаєва О.Г. 



2. Забезпечення здійснення виміру 

опору електромережі та заземлення 

будівлі. 

Грудень  Нечаєва О.Г. 

3. Придбання  матеріалів для здійснення 

поточного ремонту в приміщеннях 

закладу. 

Вересень  Нечаєва О.Г. 

4. Підписка фахових педагогічних 

видань на 2016 рік. 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

5. Здійснення профілактики системи 

опалення, каналізації, водогону та 

електрогосподарства. 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

6. Проведення дератизаційних робіт в 

приміщеннях закладу 

серпень Нечаєва О.Г. 

7. Поповнення матеріально-технічної 

бази гуртків: придбання комп’ютерної 

техніки, музичної апаратури, тканини,  

бісеру, фарб, кольорового паперу 

тощо 

жовтень Нечаєва О.Г. 

8. Придбання протипожежних засобів  серпень Нечаєва О.Г. 

9. Пошиття ігрових  сценічних костюмів   грудень Нечаєва О.Г. 

Торішня Г.С. 

. 

10. Здійснювати постійний  контроль за  

організацією обліку матеріальних 

цінностей  та своєчасного їх списання 

Протягом 

року 

Нечаєва О.Г. 

11. Замовлення  проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

будівлі» 

Лютий Нечаєва О.Г. 

12. Провести весняні роботи по 

благоустрою території 

Квітень  Нечаєва О.Г. 

13. Проводити профілактичну роботу 

серед вихованців з охорони праці під 

час навчально-виховного процесу 

Протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

Керівники 

гуртків 

14. Проводити інструктажі з охорони 

праці з працівниками та інструктажі з 

безпеки життєдіяльності з 

вихованцями закладу 

Протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

Керівники 

гуртків 

15. Обговорювати питання організації 

роботи з охорони праці на засіданнях 

педради, на нарадах при директорі 

ЦПО 

Протягом 

року 

Афанасьєва Т.І. 

Керівники 

гуртків 

16. Провести заходи з пожежної безпеки: 

- перевірити контур та здійснити 

заміри опору заземлення ізоляції; 

 

Жовтень  

 

Нечаєва О.Г. 



- укомплектувати приміщення ЦПО 

первинними засобами пожежегасіння   

 

Грудень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІУ. Організаційно-масова робота 

 

 Головною метою Центру позашкільної освіти у проведенні масової 

роботи є розвиток творчої особистості дитини, його пізнавальних інтересів та 

індивідуальних здібностей, гармонійного розвитку їх потреб і творчого 

потенціалу, виховання самореалізації та наполегливості у боротьбі за перемогу 

у конкурсах та змаганнях. 

 

 Орієнтовний  план масових заходів для вихованців та учнів закладів освіти 

громади за напрямками діяльності закладу на 2016- 2017 навч. рік 

 

№ Назва заходу Термін 

проведення в 

районі 

Учасники 

1 Участь у святі громади до Дня Незалежності 

України  

Серпень  ЦПО, 

заклади 

освіти 

2  Свято початку нового навчального року в ЦПО До 23 вересня ЦПО  

заклади 

освіти 

4 Участь закладів освіти громади у  

Всеукраїнській експедиції учнівської та 

студентської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» 

до 1 жовтня ЦПО,  

заклади 

освіти 

5 Участь закладів освіти громади у фольклорно 

етнографічної експедиції «Звичаї, обряди та 

традиції рідного краю» 

До 10 жовтня ЦПО,  

заклади 

освіти 



7. Природоохоронний конкурс «До чистих 

джерел». 

До 03.10.2016р ЦПО, 

Кочерезьки

й НВК 

8 Еколого – натуралістична акція «Плекаємо сад» До 15.10.2016 ЦПО, 

Кочерезьки

й НВК 

9 Трудова природоохоронна акція 

«Дослідницький марафон» 

До 15.10.2016 ЦПО 

Вербківська 

ЗШ 

Кочерезьки

й НВК 

 Трудова природоохоронна акція «Птах року» До 15.10.2016 ЦПО 

Вербківська 

ЗШ 

10 42 Міжнародний фестиваль з настільного тенісу 

«Білі блискавки» м. Дніпропетровськ  

06.10 – 

07.10.2016 

ЦПО 

 ХХ Ювілейний Всеукраїнський фестиваль 

«Дніпровські зорі» 

30.10.2016 ЦПО 

 Обласний конкурс дитячо – юнацької творчості 

«Країна чарівних книжок» 

До 01.11.2016 ЦПО, 

заклади 

освіти 

7 Обласний конкурс «На кращого юного майстра 

народних ремесел» 

Листопад  ЦПО 

9 Участь закладів освіти громади у  

Всеукраїнському конкурсі на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію «Мій рідний край» 

До  20 

листопада 

ЦПО,  

заклади 

освіти 

 Конкурс юнацького фестивалю «В об’єктиві 

фотонатураліста» 

До 09.12.2016 ЦПО, 

Кочерезьки

й НВК 

10  Виставка-конкурс витинанки, аплікації та 

паперопластики «Зимовий калейдоскоп» серед 

шкіл громади. 

До 15 грудня ЦПО,  

заклади 

освіти 

11 Свято до Дня Святого Миколая для дітей 

пільгових категорій громади 

19.12.2016 ЦПО,  

заклади 

освіти 

12 Обласний етап літературно – мистецького 

конкурсу «Собори наших душ» 

грудень ЦПО, 

Заклади 

освіти 

13 Обласний конкурс дитячої творчості «Різдвяні 

свята» 

грудень ЦПО, 

Заклади 

освіти 

 Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція, 

операція «Ялинка»» 

До 12.12.2016 

року 

ЦПО, 

Кочерезьки

й НВК 

 

 



Розділ 7. Законодавчі, розпорядчі та інші нормативно-правові документи 

для постійного керівництва в роботі 

 

Закони України 

 

1. Конституція України  

2. Конвенція про права дитини 

3. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами, редакція 

від 04.08.2015) 

4. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ (зі 

змінами, редакція від 04.08.2015) 

 

Укази Президента України 

 

5. Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» 

6. Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020»» 

7. Указ Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді» 

8. Указ Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

9. Указ Президента України від 16.05.2006 № 398/2006 «Про положення про 

стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» 

10. Указ Президента України від 02.08.2000 № 945/2000 «Про гранти Президента 

України для обдарованої молоді» (редакція від 16.07.2013) 

 

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України 

 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про 

затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань 

педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 

2009-2015 роки» (редакція від 16.07.2013) 



15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 № 1301 «Про 

вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в 

позашкільних навчальних закладах» 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 «Про 

затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з 

позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що 

забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які 

здійснюються з державного бюджету» (редакція від 09.12.2014) 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про 

затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 

про позашкільний навчальний заклад» (редакція від 06.09.2010) 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 «Про перелік 

закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, 

робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» (редакція від 22.12.2015) 

 

Накази, листи Міністерства освіти і науки України 

 

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» 

20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2015 № 980 «Про 

затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі 

комплекси», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 р. 

за № 1252/27697 

21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2015 № 979 «Про 

затвердження Положення про учнівські теплиці», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 р. за № 1251/27696 

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 408 «Про 

затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2015 р. за № 

466/26911  

23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015 № 400 «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччі 2015 року за основними 

напрямами позашкільної освіти» 

24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2015 № 75 «Про 

затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді» 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 

160/26605 

25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 68 «Про 

затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні 

ділянки», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2015 р. за 

№ 337/26782 



26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про 

затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів» 

27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 66 «Про 

затвердження Положення про учнівські лісництва», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 27 березня 2015 р. за № 339/26784 

28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2014 № 1287 «Про 

затвердження Положення про наукові товариства учнів», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2014 р. за № 1495/26272 

29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 «Про 

затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають 

у сфері управління Міністерства освіти і науки України»  

30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 «Про 

затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 

організації туристсько-краєзнавчої роботи» 

31. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.09.2014 № 1085 «Про 

проведення у 2014/2015 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»» 

32. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2014 № 1008 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943 

33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.01.2013 № 1 «Про 

затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних 

закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 22.01.2013 за № 154/22686 

34. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2012 № 1523 «Про 

затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів»  

35. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2012 № 1230 «Про 

затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних 

закладів» 

36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2012 № 947 «Про 

затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в 

позашкільних навчальних закладах» 

37. Наказ МОНмолодьспорт від 17.08.2012 № 922 «Про затвердження Положення 

про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів» 

38. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 

687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406 (редакція від 

30.05.2014) 

39. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 



робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» 

(редакція від 04.05.2012) 

40. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 867 «Про 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 

769» 

41. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України Міністерства економіки 

та Міністерства фінансів від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження 

порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 

закладами» 

42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2009 № 1022 «Про 

затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, 

річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, 

прикордонників, радистів» 

43. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.09.2009 № 1010 «Про 

затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання» 

44. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про 

затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-

виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи 

Міністерства освіти і науки України» 

45. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90 «Про 

затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді» 

46. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.06.2005 № 350 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2005 за № 

679/10959 

47. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 «Про 

затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової 

роботи в позашкільних навчальних закладах» (редакція від 11.01.2009) 

48. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2004 № 576 «Про 

затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та 

обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів 

системи Міністерства освіти і науки (військово-патріотичний і спортивний 

напрями позашкільної освіти) 

49. Спільний наказ МОН та АПН України від 25.02.2004 № 151/11 «Про 

затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-

естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах» 

50. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486 «Про систему 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних 

закладах» 



51. Спільний наказ МОН та АПН України від 25.04.2003 № 264/23 «Про 

організацію науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних 

закладів системи освіти» 

52. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 № 238 «Про 

затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної 

творчості учнівської молоді, станцію юних техніків» 

53. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2002 № 730 «Про 

затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої 

творчості учнівської молоді, станцію юних туристів», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 10/7331 

54. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2002 № 461 «Про 

затвердження Положення про почесні звання «Народний художній колектив» 

і «Зразковий художній колектив», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 29.11.2002 за № 936/7224 (редакція від 04.11.2014) 

55. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2002 № 292 «Про 

затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів» 

56. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5 «Про 

затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних 

засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, 

туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних 

закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України» 

57. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 № 510 «Про 

затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних 

закладів свідоцтв про позашкільну освіту (редакція від 18.09.2009) 

58. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 № 455 «Про Типові 

правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-

виховних закладів системи Міністерства освіти України» (Редакція від 

26.04.2000) 

59. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2016 № 1/9-66 «Щодо 

вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам'яті Героїв 

Небесної Сотні» 

60. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-455 «Щодо 

заходів з відзначення Дня захисника України»  

61. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015 № 1/9-40 «Щодо 

збереження мережі позашкільних навчальних закладів» 

62. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.09.2014 № 1/9-441 «Про 

забезпечення прав дітей на позашкільну освіту» 

63. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про 

навчальні програми з позашкільної освіти»  

64. Лист МОНмолодьспорт України від 20.11.2012 № 1/9-844 «Щодо присвоєння 

імен навчальним закладам» 

65. Лист МОНмолодьспорт України від 28.08.2012 № 1/9-604 «Про методичні 

рекомендації з питань позашкільної освіти» 



66. Лист МОНмолодьспорт України від 09.08.2012 № 1/9-557 «Щодо методичних 

рекомендацій із громадянської освіти та виховання» 

67. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.1998 № 1/9-96 

«Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем 

системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова 

відпустка» 

68. Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН 5.5.2.008-01) «Державні 

санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу», 

затверджені постановою Державної санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров'я України від 14.08.01 р. № 63 і погоджені 

Міністерством освіти і науки України (лист від 05.06.01 р. № 1/12-1459) 

 

 

 V.Міжнародні декларації ратифіковані в Україні 

5.1 Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. 

5.2 Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 

листопада 1959 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


