ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ЗВІТ
про роботу Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва
за 2018 рік

м. Слов’янськ

Загальні відомості про Центр
Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва (далі –
Центр) є комунальним закладом позашкільної освіти.
Адреса: м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25.
Мова виховання та навчання – українська.
У Центрі працюють 73 групи, які відвідують 1110 вихованців.
Режим роботи Центру: Понеділок – Неділя з 9-00 до 18-00.
Діяльність педагогічного колективу Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва спрямована на вдосконалення позашкільної освіти, на
виконання Законів України «Про освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту» (із
змінами), Положення про позашкільний навчальний заклад, Концепції державної
програми з обдарованою молоддю, наказу МОН від 22.07.2008 N 676 «Про
затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного
процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки
України», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про
стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецький
області на 2016-2020 рр.», та Регіональної програми «Освіта Донеччини у
європейському вимірі на 2017-2020 рр.», Статуту закладу.
Матеріально-технічна база Центру
Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва розташовано
у орендованих приміщеннях БК «Бетонмаш» – 394 кв. м. та приміщення в жилому
будинку площею 561,1 кв. м. Ці приміщення обладнані відповідними інженерними
мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарнопобутових умов для проведення гурткових занять.
Матеріально-технічна база навчального закладу включає обладнання та інші
матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації надає належне
фінансування для поліпшення та модернізації матеріально-технічної бази. Центр
отримує належне фінансування відповідно до заявок.
Протягом 2018 року за бюджетні кошти було придбано: легковий автомобіль –
1 од., мобільний комп’ютерний клас (комп’ютерів – 6 од., тумба –1 од.), оргтехніка,
інтерактивна дошка, проектор, 3D-принтер, верстати і верстаки в асортименті
(верстати – 7 од., верстаки – 6 од.), швацька машинка – 2 од., приладдя для гуртка
робототехніки, кондиціонер мобільний – 2 од., меблі для майстерень (стіл
шкільний – 20 од., стілець – 40 од.), офісні меблі (стілець – 10 од., набір для
керівника – 3 од., полиці – 3 од., сейфи – 4 од.), муфельна піч – 1 од., гончарний
круг – 1 од., приладдя для радіопеленгації (приймачі, передавачі), матеріали та
приладдя для гуртка радіоелектроніки, люмінесцентні лампи, дезінфікуючі засоби,

миючі засоби, господарчі товари, канцелярські товари; фотоапарат, звукова
апаратура, мережеві фільтри; матеріали та обладнання для гурткової роботи.
Аналіз та технічний стан приміщень
Загальна характеристика

Потребує ремонту
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У задовільному стані
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Оснащення приміщень Центру
Найменування
Господарчий інвентар
Меблі та обладнання для
практичного навчання

Комп’ютерне та
мультимедійне обладнання

У наявності
Заклад забезпечений
господарчим інвентарем
Заклад частково забезпечений
меблями та обладнанням

Заклад оснащений
комп’ютерами – 17 од.,
принтерами – 7 од., Wi-Fi
роутер – 2 од., інтерактивна
дошка – 1 од.
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Потребує шафи та стелажі
для майстерень, набір для
радіопеленгації, апаратура
для радіоуправління
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принтер, комп’ютери та
оргтехніка

Зміцнення матеріально-технічної бази:
– Центр активно працює над впровадженням інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній процес;
– дотримання правил протипожежної безпеки (закуплено 10 вогнегасників,
оформлено протипожежний щит);
– здійснення поточного ремонту робочих кабінетів, туалетів. Робота у Центрі
з охорони праці організована згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про
пожежну безпеку», «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» та
Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року.
На початок 2018 року затверджено План роботи Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва 2018 рік, де передбачено розділ «Організація
роботи з безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму з безпеки
життєдіяльності вихованців.
Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки є в наявності.
Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.
У наказі ДОЦТТДЮ «Про організацію роботи з охорони праці у 2018 році»
призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження
дитячого травматизму, видано накази про призначення відповідальних за
електрогосподарство й пожежну безпеку в ДОЦТТДЮ.
У Центрі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань
охорони праці працівників і вихованців гуртків. Відпрацьована програма вступного
інструктажу з охорони праці для працівників і вихованців. Організація роботи з
охорони праці контролюється директором ДОЦТТДЮ.
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні
договори й угоди» між дирекцією ДОЦТТДЮ й трудовим колективом підписаний
Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації
безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками закладу
своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Двосторонні обов’язки в
Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного
законодавства. Питання охорони праці обговорювалися на загальних зборах
трудового колективу, нарадах при директорові.
У закладі оформлені стенди з охорони праці та техніки безпеки.
Протягом року випадків дитячого травматизму та випадків травматизму
виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.
Питання безпеки життєдіяльності вихованців постійно обговорювалися на
батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Кадрове забезпечення
Освітній рівень адміністративно-методичного корпусу ДОЦТТДЮ
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Директор
Заступник
директора
Методист
Завідувачі
відділів

Кількість
осіб

Освіта
повна вища базова вища

Тарифний
розряд

1

16

1

1

16

1

5

12

5

3

13

3

Середня
спеціальна

–

–

–

–

–
–

–
–
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Освітній процес у Центрі здійснюють педагогічні працівники, які працюють
як на постійній основі так і за сумісництвом. Загальна чисельність педагогічних
працівників 43, з них 36 педагогів, з яких 12 сумісників.
На кінець 2018 року вакантними є 2 ставки керівників гуртків спортивнотехнічного напряму, 1 ставка заступника директора, 1 ставка культорганізатора.
Гуртки Центру працюють на базі освітніх закладів, з якими укладено угоди
про співпрацю.
Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДОЦТТДЮ є
важливою передумовою, що забезпечує якість освітнього процесу. Згідно Концепції
розвитку неперервної педагогічної освіти та з урахуванням результатів аналізу
потреб кадрового потенціалу був розроблений перспективний план підвищення
кваліфікації педагогічних працівників на період 2018–2023рр.
У 2018 році підвищили тарифні розряди 3 педагога та підтвердили свою
кваліфікацію 4 педагога. У 2018–2019 навчальному році в атестаційну комісію
ДОЦТТДЮ було подано 7 заяв на проходження атестації. З них: підтвердження
професійної кваліфікації від керівників гуртків, «Виготовлення сувенірів»
Семікоз О.А., «Радіоелектронне конструювання» Іванова А.Ю., «Авіамоделювання»

Гагаріна В.В. та 4 заяви на підвищення професійної кваліфікації від керівників
гуртків «Виготовлення сувенірів», «Цифрове фото» Горносталь В.П., «Технічний
дизайн» Рожненко О.В., «Моделювання іграшок-сувенірів» Шаповалова О.О.,
«Ракетомоделювання», «Різьблення по дереву» Тарасова І.М.
Освітня діяльність
Діяльність педагогічного колективу Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва спрямована на вдосконалення позашкільної освіти, на
виконання Законів України «Про освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту» ( із
змінами), Положення про позашкільний навчальний заклад, Концепції державної
програми з обдарованою молоддю, наказу МОН від 22.07.2008 N 676 «Про
затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного
процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки
України», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про
стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецький
області на 2016-2020 рр.», та Регіональної програми «Освіта Донеччини у
європейському вимірі на 2017-2020 рр.», Статуту закладу.
Відповідно до поставлених завдань учасники освітнього процесу приділяють
належну увагу формуванню морально-етичних якостей, громадської свідомості та
професійної орієнтації вихованців, сприянню розвитку їх творчих здібностей,
прагненню до здорового способу життя та організовує освітню діяльність за
напрямами: спортивно-технічний, інформаційно-технічний, предметно-технічний,
художньо-технічний, початково-технічний, декоративно-ужитковий, організаційномасову, науково-технічну, декоративно-ужиткову роботу. Основним напрямом
діяльності Центру є технічний, що передбачає оволодіння вихованцями
практичними уміннями та навичками у різних видах технічної творчості,
організацію змістовного дозвілля.
У Центрі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують
діяльність закладу позашкільної освіти. Завдяки мережі Інтернет є можливість
користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,
департаменту освіти і науки, сайтами інституту післядипломної педагогічної освіти,
закладів освіти міст та районів області, що дає можливість оперативно
користуватися інформацією, вчасно знайомитися з новими документами.
Аналіз організаційно-масової роботи за 2018 рік
Протягом звітного періоду організаційно-масова робота була направлена на
вдосконалення особистості вихованця та направлена на розкриття здібностей,
формування життєвої компетентності; пошук, розвиток та підтримку здібних,
обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створення здоров’язберігаючого

простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників
освітнього процесу; Колективом створені належні умови для адаптації вихованців у
закладі позашкільної освіти. Педагоги спрямовують виховний процес на моральнодуховні та потенційні можливості виховання, створюють умови для досягнення
життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до
самореалізації. Багато уваги приділяється роботі з обдарованими та здібними
дітьми, систематично та послідовно проводиться робота щодо підготовки
вихованців до творчих конкурсів, виставок, змагань різного рівня.
Аналіз методичної роботи
Відповідно до плану роботи ДОЦТТДЮ у 2018 році працював над
методичною проблемою: «Впровадження інноваційних технологій з метою
підвищення якості навчально-виховного процесу та формування національної
самосвідомості, художньо-естетичної культури дітей у процесі позашкільної
освіти».
Головною метою науково-методичної роботи було вдосконалення роботи
задля підвищення ефективності педагогічної роботи, надання дієвої допомоги
педагогічним працівникам та створення умов для розвитку їх професійної
майстерності, поповнення інформаційної бази, поширення досвіду роботи у
використанні інноваційних технологій для підвищення ефективності освітнього
процесу, використання інновацій в роботі з обдарованими дітьми. Методична робота
закладу здійснювалася через групові, індивідуальні та колективні форми роботи, які
взаємодіяли і доповнювали одна одну та сприяли створенню умов для вивчення і
втілення в роботу аспектів діяльності сучасного педагога, для обміну досвідом
роботи.
Роботу над проблемою координувала методична рада закладу. На засіданнях
методичної ради обговорювались проведення обласних масових заходів, мотивації
навчання та виховання, заохочення дітей до творчої праці, проблеми розвитку
особистості в дитячому колективі та індивідуального підходу до виховання і
навчання кожної дитини, а також схвалювалися роботи керівників гуртків для участі
у виставці педагогічних ідей та технологій. З метою обміну досвідом,
удосконалення освітнього процесу та професійної майстерності керівників були
проведені майстер-класи. Педпрацівники закладу брали участь у педагогічних
радах, засіданнях методичної ради, методичного об’єднання, обласних семінарахпрактикумах, науково-практичних конференціях.

Участь педагогічних працівників ДОЦТТДЮ в обласних та
Всеукраїнських семінарах-практикумах, конференціях, конкурсах
Протягом року педагогічні працівники Центру брали участь у конкурсах
професійної майстерності. В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації «Методист 2018» (напрям «Методист» науково-технічного
напряму позашкільної освіти» методист Милютинова М.Ф. посіла ІІІ місце, на
І обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти в 2018 році педагогічні
працівники Центру представили: методичну рекомендації «Метод діагностування та
контролю у роботі методиста закладу позашкільної освіти» (Милютинова М.Ф.),
методичні рекомендації до виконання практичних робіт у гуртку «Виготовлення по
дереву» для керівників гуртків позашкільних закладів (Борисенко І.В.).
Педагогічні працівники протягом року брали участь у Всеукраїнських
семінарах, конференціях, проекті професійного розвитку «Толока позашкільників»
(Калігаєва О.П., Милютинова М.Ф.), тренінгу з національно-патріотичного
виховання «З Україною в серці» (Стрельцова О.О., Рижих Н.О.) та отримали
свідоцтва тренерів з національно-патріотичного виховання. Педагогічні працівники
Центру у 2018 році публікували тези у збірнику матеріалів ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Становлення і розвиток педагогіки» у науковому
журналі «Молодий вчений» (Стрельцова О.О., Калігаєва О.П., Милютинова М.Ф.,
Рижих Н.О.), у збірнику матеріалів ІV обласної науково-практичної конференції
«Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні
(Калігаєва О.П., Милютинова М.Ф., Павлова О.С, Рижих Н.О., Андросова В.М.,
Теліус В.І., Шестопалова В.Ф., Бондар Л.А., Семікоз О.А.), взяли участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів і студентів Донбаського
державного педагогічного університету, учителів та учнів загальноосвітніх закладів
«Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» (Рижих Н.О., Стрельцова О.О.,
Калігаєва О.П., Милютинова М.Ф., Соломко Г.В., Павлова О.С., Яворська, Т.С.,
Дойч. Т.Л.).
№ ПІБ педагогічного
з/п
працівника
1.

Калігаєва О.П.
Милютинова М.Ф.

Місце проведення,
дата
ДОЦТТДЮ
січень – лютий

Захід
Участь у І турі ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних
працівників ПНЗ «Джерело
творчості» у номінації
«Методист -2018р.»

Результативніс
ть, кількість
учасників
ІІІ місце

2.

3.

4.

5.

Борисенко
І.В.,
Якубовський О.І.,
ДОЦТТДЮ
Павлова О.С.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Шестопалова В.Ф.,
Горячова К.С.,
Горносталь В.П.
Калігаєва О.П.,
м. Харків
Милютинова М.Ф.
16–17 лютого 2018
Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.

Проведення
обласного
семінару для керівників
гуртків
інформаційнотехнічного профілю та
цифрової фотографії

22 учасника

Публікація тез у науковому
журналі
«Молодий
вчений»

Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Павлова О.С.,
Милютинова М.Ф.,
Соломко Г.В.,
Андросова В.М.
Якубовський О.І.,
Яворська Т.С.,
Ротар І.О.,
Стратулат О.М.
Лисих Г.В.

Проведення
педагогічних
Центру

4 особи
сертифікат
учасника,
публікація
у
збірнику
Підтвердили
тарифний
розряд:
Стрельцова О.О.,
Якубовський О.І.,
Дойч Т.Л.
Ротар І.О.,
Стратулат О.М.
Підвищили
тарифний розряд:
Калігаєва О.П.
Яворська Т.С.
1 учасник

6.

Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Милютинова М.Ф.,
Павлова О.С.
Шестопалова В.Ф.,

7.

Милютинова М.Ф.
Борисенко І.В.

8.

Андросова В.М.
Лисих Г.В.

9.

Ротар І.О.

10.

Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.

ДОЦТТДЮ
23.03.2018

м. Одеса
18.05. – 20.05. 2018

атестації
працівників

Участь
у
семінаріпрактикумі для суддів
судномодельного напряму
м. Маріуполь,
Проведення
обласного 11 учасників
ДОЦТТДЮ
семінару-практикуму для
методистів
закладів
04.06, 06.06.2018
позашкільної
освіти
науково-технічного
напряму міст та районів
області
(південна
та
північна зона)
Донецький
Участь в обласному етапі 2 учасники
обласний інститут Всеукраїнського конкурсу
післядипломної
рукописів
навчальної
освіти
літератури
для
м. Краматорськ
позашкільних
закладів
травень-червень
системи освіти (заочно)
2018
м. Дніпро,
Всеукраїнський фестиваль 4 учасники
14.09.2018
– технічної
творчості
17.09.2018
«INTERPIPE TECH FEST»
с. Опішне,
Участь у Фестивалі в 1 учасник
Полтавська обл.
Національному
музеїзаповіднику
українського
гончарства
м. Київ
Участь у тренінгу з 2 учасники
20.06–22.06.2018,
патріотичного виховання
сертифікати,

свідоцтва
тренерів
2 учасники

25.09.–27.09.2018
11.

Калігаєва О.П.,
Милютинова М.Ф.

м. Львів
05.10.–07.10.2018

12.

Беспалий В.Г.
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.
Павлова О.С.
Стрілецький В.О.
Іванов А.Ю.
Поспєлов С.В.

ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ
26.10.2018

13.

14.

15.

16.

Калігаєва О.П.
Рижих Н.О.
Стрельцова О.О.
Соломко Г.В.
Милютинова М.Ф.
Теліус В.І.
Борисенко І.В.
Тарасов І.М.
Любім В.В.
Павлова О.С.
Андросова
В.М.
Шестопалова В.Ф.
Горячова К.С.
Гагарін В.В.
Дойч Т.Л.
Іванов А.Ю.
Любим В.Л.
Любім В.В.
Павлова О.С.
Стрілецький В.О.
Калігаєва О.П.
Стрельцова О.О.
Рижих Н.О.
Соломко Г.В.
Милютинова М.Ф.
Горносталь
В.П.
Семікоз О.А.
Яворська Т.С.
Андросова В.М.
Любім В.В.
Горячова К.С.

Участь у тренінгу з
патріотичного виховання у
рамках Осінньої толоки
позашкільників
Семінар для керівників 13 учасників
гуртків ракетомоделювання
і космічного макетування та
моделювання

Обласний
комунальний центр
науково-технічної
творчості школярів
та
учнівської
молоді
м. Тернопіль
30.10.2018–
31.12.2018
КЗ «Станція юних
техніків
м. Слов’янська»

м. Київ
05.11.2018
08.11.2018

Всеукраїнський семінар з 2 учасники
підготовки
журі
всеукраїнських конкурсів та
змагань з радіоелектронного
конструювання

Обласний
семінар- 27 учасників
практикум для керівників
гуртків «Початкове технічне
моделювання», «Технічний
дизайн», «Різьблення по
дереву», «Випалювання по
дереву»

Семінар-практикум
для 7 учасників
– голів обласних методичних
об'єднань, суддів гуртків
авіа-, авто-, ракето-, судно-,
радіоспортивного
напрямів та картингу

ДОЦТТДЮ,
м. Краматорськ на
базі Станції юних
техніків Управління
освіти
Краматорської
міської ради
09.11.2018

Обласний
семінар- 66 учасників
практикум для керівників
гуртків
"Моделювання
іграшок-сувенірів",
"Виготовлення сувенірів",
"Бісероплетіння", "Орігамі",
"Паперопластика"

17.

18.

19.

20.

Андросова В.М.
Гагарін В.В.
Любим В.Л.
Любім В.В.
Павлова О.С.
Стрілецький В.О.
Шестопалова В.Ф.
Калігаєва О.П.
Стрельцова О.О.
Рижих Н.О.
Яворська Т.С.
Соломко Г.В.
Милютинова М.Ф.
Бондар Л.А.
Горячова К.С.
Ротар І.О.
Борисенко І.В.
Калігаєва О.П.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Павлова О.С.
Рижих Н.О.

Борисенко І.В.

Донецький
обласний
центр
технічної творчості
дітей та юнацтва
м. Слов’янськ
21.11.2018

Обласний
семінар
для 22 учасники
керівників
гуртків
авіамоделювання
та
конструювання повітряних
зміїв

ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ

Обласний
семінар- 22 учасники
практикум для керівників
гуртків
образотворчого
профілю та гончарства

Бахмутський
міський
Центр
технічної творчості
дітей та юнацтва

Обласний
семінар- 12 учасників
практикум для директорів
міських
та
районних
закладів
позашкільної
освіти науково-технічного
КЗ «Міський Центр напрямку
(південна
та
науково-технічної
північна зона)
творчості
учнівської молоді
м. Маріуполя»
м. Київ
Нарада директорів обласних 1 учасник
центрів технічної творчості

На засіданнях методичного об’єднання розглядалися питання організації
освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, надання методичної допомоги
педагогічним працівникам у проведенні масових заходів. Керівникам гуртків
постійно надавалися методичні рекомендації щодо складання планів-конспектів
занять, необхідності використання у своїй роботі дидактичного матеріалу,
здійснювалася допомога при заповненні журналів гурткової роботи, був складений
графік відвідування занять, складання пам’яток на допомогу молодим педагогам,
керівникам гуртків, проводився внутрішній контроль за роботою гуртків.
Завдання щодо покращення методичної роботи:
– продовжити працювати над впровадженням в роботу інноваційних
технологій;
– обговорити на засіданні методичної ради ДОЦТТДЮ результати
методичної роботи за 2018 рік;
– скоригувати графік проходження курсів підвищення кваліфікації
педагогічними працівниками на 2019 рік;
– продовжити роботу щодо поповнення інформаційно-методичними
матеріалами методичного кабінету;

– продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поновлювати банк
даних, заповнити картки «Обдарована дитина»;
– педагогічним працівникам брати участь в конкурсах педагогічної
майстерності;
– висвітлювати досвід роботи керівників гуртків на сторінках фахових
видань, вчасно інформувати про участь та результативність проведення заходів на
сайті Центру;
– розробка та видання методичних посібників, навчальних програм.
Аналіз освітньої роботи
Робота гуртків здійснювалась відповідно до робочого навчального плану,
відповідно до Типових навчальних планів для організації освітнього процесу в
закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України,
затвердженого наказом МОН України, який складається з урахуванням навчальних
програм гуртків. Навчальні програми враховують державні вимоги, інтереси та
нахили учнів, наявність належних умов для здійснення навчально-виховного
процесу, можливості кадрового та матеріально-технічного забезпечення. В основу
організації освітнього процесу покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за
трьома рівнями навчання. Принциповим положенням в організації цієї роботи є
забезпечення на кожному рівні максимальних умов для виявлення творчих
здібностей дітей, розвитку їх інтересів до творчої діяльності.
Основною організаційною формою позашкільної освіти залишається гурток.
Освітній процес у закладі організований за такими напрямами: спортивнотехнічний, інформаційно-технічний, предметно-технічний; художньо-технічний;
початково-технічний; художньо-естетичний. ДОЦТТДЮ продовжує роботу щодо
розширення мережі гуртків.
Протягом року здійснювалась участь у різних масових заходах, виставках,
змаганнях, науково-практичних конференціях, семінарах. Результативність
виконання навчальних програм колективом та вихованцями ДОЦТТДЮ проявилась
в участі у різноманітних фестивалях, конкурсах, виставках, змаганнях міського,
обласного, Всеукраїнського рівня. На високому рівні досягнення в гуртках
«Моделювання іграшок та сувенірів» Яворська Т.С., «Образотворче мистецтво»,
керівник Бондар Л.А., «Судномоделювання», керівник Лисих Г.В., «Спортивне
орієнтування», керівник Дойч Т.Л. «Ракетомоделювання», керівник Тарасов І.М.,
«Початкове технічне моделювання», керівник Любім В.В., «Повітряні змії»,
керівник Смирнов Р.Б., «Початкове технічне моделювання», керівник Теліус В.І.,
«Гончарство», керівник Ротар І.О.
Участь педагогічних працівників у обласних та
Всеукраїнських масових заходах
№
з/п
1

ПІБ відповідальних Дата та місце
проведення
Калігаєва О.П.,
ДОЦТТДЮ

Назва заходу

Результат

Виховні заходи під час

близько 300 осіб

Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.,
Горячова К.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Ротар І.О.,

2

Калігаєва О.П.
Павлова О.С.

3

Калігаєва О.П.
Павлова О.С.
Іванов А.Ю.
Калігаєва О.П.,
Рижих Н.О.,
Горячова К.С.
Калігаєва О.П.,
Рижих Н.О.,
Горячова К.С.
Калігаєва О.П.,
Рижих Н.О.,
Горячова К.С.
Калігаєва О.П.
Павлова О.С.
Іванов А.Ю.
Дойч Т.Л.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.
Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.
Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Горячова К.С.,
Горносталь В.П.
Калігаєва О.П.,

04.01.2018
11.01.2018

по зимових канікул:
презентація «Зимові свята»,
розважально-ігрова
програма «Зустріч колядки
з щедрівкою»,
конкурс
«Снігопад
талантів».
Виховний захід «Різдвяні
зустрічі»,
майстер-клас
«Різдвяна іграшка»
м. Покровськ
Проведення
обласного
27.01.2018
етапу
Всеукраїнських
змагань учнівської молоді з
автомодельного
спорту
(трасові моделі)
м. Костянтинівка Проведення
змагань
з
радіоелектронного
конструювання
Виховний захід «Свято
ДОЦТТДЮ
Водохреща»
18.01.2018
ДОЦТТДЮ
25.01.2018
ДОЦТТДЮ
29.01.2018

Виховний
захід
до
Міжнародного Дня пам’яті
жертв Голокосту
Виховний захід до Дня
пам’яті битви під Крутами

4 команди,
28 учасників

6 команд
46 учасників
30 учасників
25 учасників

м. Костянтинівка Проведення
змагань
з
радіоелектронного
конструювання
м.Краматорськ
Участь у І етапі Чемпіонату
17.02.2018
Донецької
області
зі
спортивного орієнтування
серед учнівської молоді
«DonOrientChemp»
Проведення
виховного
ДОЦТТДЮ
заходу
«Стрітення
15.02.2018
Господнє»
(пізнавальна
програма)
ДОЦТТДЮ
Проведення
виховного
22.02.2018
заходу до Дня Героїв
Небесної Сотні (відеопрезентація)
ДОЦТТДЮ
Обласний
етап
19.02–20.03.2018 Всеукраїнської виставкиконкурсу
декоративноужиткового
і
образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край»

6 команд

м. Харків

4 учасники

Публікація тез у науковому

І місце – 1 вих.

30 учасників

22 учасників
351 учасник
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 20 вих.
ІІ місце – 23 вих.
ІІІ місце – 18 вих.

Милютинова М.Ф.
Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.

16–17
2018

13

Павлова О.С.
Іванов А.Ю.
Поспєлов С.В.

17.02.2018
Обласний
етап
м. Костянинівка, Всеукраїнських
змагань
учнівської
молоді
з
радіоелектронного
конструювання

14

Рижих Н.О.,
Горячова К.С.
Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.
Рижих Н.О.,
Горячова К.С.

ДОЦТТДЮ
06.03.2018

15

16

Калігаєва О.П.,
Милютинова М.Ф.
Стрельцова О.О.

17

Стрельцова О.О.,
Калігаєва О.П.,
Теліус В.І.,
Рижих Н.О.,
Яворська Т.С.,
Бондар Л.А.,
Шаповалова О.О.,
Милютинова М.Ф.
Павлова О.С.,
Поспєлов С.В.

18

лютого журналі «Молодий вчений»

Проведення
виховного
заходу до Міжнародного
жіночого дня

сертифікат
учасника,
публікація
у
збірнику
5 команд,
10 учасників
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 1 вих.
ІІ місце – 1 вих.
ІІІ місце – 1 вих.
І, ІІІ командне
місце
22 учасники

Проведення
виховного
заходу до Дня пам’яті
Т.Г. Шевченка
ДОЦТТДЮ
Проведення
обласного
19.03–31.03.2018 етапу
Всеукраїнської
виставки-конкурсу
робіт
учнів
молодшого
шкільного
віку
з
початкового
технічного
моделювання
ДОЦТТДЮ
Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнського
конкурсу творчості дітей та
учнівської молоді «За нашу
свободу»

20 учасники

м.Рівне
27.03.2018
29.03.2018

Дипломи
участь

ДОЦТТДЮ
09.03.2018

19

Шестопалова В.Ф.,
Дойч Т.Л.

Херсон
21.03.2018
25.03.2018

20

Тарасов І.М.

м. Бахмут

21

Стрельцова О.О.

Буковель

Участь у Всеукраїнських
– змаганнях
учнівської
молоді з радіоелектронного
конструювання
Участь у Всеукраїнських
– відкритих
змаганнях
учнівської
молоді
зі
спортивної радіопеленгації
(молодші юнаки, старші
юнаки) (IV ранг)
Проведення
Відкритих
міських
змагань
по
кімнатним моделям ракет з
пневмозапуском
Участь у Всеукраїнському

84 учасників
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 1 вих.
ІІ місце – 4 вих.
ІІІ місце – 4 вих.
107 вихованець
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 5 вих.
ІІ місце – 4 вих.
ІІІ місце – 2 вих
за

Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 3 вих.
ІІІ місце – 4 вих.
VІ
командне
місце

Дипломи

Любім В.В.

17.04.2018
19.04 2018

22

Павлова О.С.,
Сабаченков Є.А.
Козлов В.В.

м.Чернігів

23

Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Павлова О.С.,
Милютинова М.Ф.,
Соломко
Г.В.,
Якубовський О.І.,
Ротар І.О.,
Семікоз О.А.
Горячова К.С.
Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Яворська Т.С.,
Ротар І.О.,
Бондар Л.А.,
Горячова К.С.,
Семікоз О.А.
Калігаєва О.П.,
Якубовський О.І.
Павлова О.С.
Іванов А.Ю.
Лисих Г.В.
Козлов В.В.
Гагарін В.В.
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Яворська Т.С.,
Горячова К.С.,
Семікоз О.А.
Бондар Л.А..
Гагарін В.В.
Рижих Н.О.,
Горячова К.С.,
Павлова О.С.,
Горносталь В.П.

ДОЦТТДЮ
21.04.2018

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнських
відкритих
змагань
учнівської
молоді
з
повітряних зміїв

ДОЦТТДЮ
05.04.2018

Проведення
виховного 80 учасників
заходу до Дня Великодня

22

23

24

25

ДОЦТТДЮ
09.04.2018
14.04.2018

ДОЦТТДЮ
12.04.2018

ДОЦТТДЮ
19.04.2018

– конкурсі-змаганні
учнів
молодшого шкільного віку
з
початкового
технічного
моделювання
Участь у Всеукраїнських
відкритих
змаганнях
учнівської молоді (юніори)
з ракетомодельного спорту
та юних ракетомоделістів
(юнаки) (IV ранг)

Проведення
обласного
– етапу
Всеукраїнської
виставки-конкурсу
робіт
науково-технічної
творчості учнівської молоді
«Наш пошук і творчість –
тобі, Україно!»
Проведення
виховного
заходу до Дня працівників
ракетокосмічної
галузі
України

Проведення виховного заходу до Дня довкілля

учасників

Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І – 2, ІІ – 2,
Грамота – 1,
Подяка – 1
ІІ командне місце
10 команд,
34 учасники
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 1 вих.
ІІ місце – 2 вих.
ІІІ місце – 3 вих.
ІІІ
командне
місце

61 вихованець
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 62 вих.
ІІ місце – 1 вих.
ІІІ місце – 3 вих.
30 учасників

32 учасників

26

Калігаєва
О.П., м. Костянтинівка
Рижих Н.О.,
28.04.2018
Павлова
О.С.,
Смирнов
І.В.,
Сабаченков Є.А.

27

Дойч Т.Л.

28

Стрельцова О.О.
Рижих Н.О.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Бондар Л.А.
Яворська Т.С.
Калігаєва О.П.
Горносталь В.П.
Теліус В.І.
Шаповалова О.О.
Рижих Н.О.,
Горячова К.С.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.
Рижих Н.О.,
Горячова
К.С.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.
Борисенко І.В.,
11
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Якубовський
О.І.,
Ротар І.О.,
Горячова К.С.,
Бондар Л.А.,
Яворська Т.С.
Борисенко І.В.

29

30

31

32

33

Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнських
відкритих
змагань
учнівської молоді (юніори)
з ракетомодельного спорту
та юних ракетомоделістів
(юнаки)

6 команд,
14
учасників
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 1 вих.
ІІ місце – 2 вих.
ІІІ місце – 1 вих.
І, ІІІ
командне
місце
12.04.2018
– Участь у ІІ і ІІІ Чемпіонаті Вихованці
14.04.2018
Донецької
області
зі ДОЦТТДЮ
спортивного орієнтування посіли
серед учнівської молоді І місце – 3 вих.
"DonOrientChamp"
ІІ місце – 1 вих.
І
місце
–
керівник
гуртка
17.04.2018.–
Проведення обласного етапу 21 учасник
14.05.2018
Всеукраїнського конкурсу 1 місце – 5
Донецький
творчості дітей та учнівської 2 місце –4
обласний центр
3 місце –2
молоді «За нашу свободу»
технічної
творчості дітей
та юнацтва
м. Слов’янськ

ДОЦТТДЮ
08.05.2018

Проведення майстер-класу 30 учасників
«Мак пам’яті» до Дня
Перемоги

ДОЦТТДЮ
11.05.2018

Проведення майстеркласу
«Подарунок
матусі» до Дня Матері

м. Покровськ
19.05.2018

Участь у обласному заході 13 учасників
до Дня Європи

м. Луцьк
17.05.2018

Участь у Всеукраїнському 1 учасник
фестивалі дитячої творчості
з
нагоди
100-річчя
позашкільної освіти
Участь у Всеукраїнському 26 учасників
Дні вишиванки

ДОЦТТДЮ
18.05.2018

33 учасника
для

34

35

Рижих Н.О.,
Павлова О.С.,
Милютинова М.Ф.,
Соломко Г.В.,
Якубовський О.І.,
Яворська Т.С.,
Ротар І.О.,
Семікоз О.А.,
Іванов А.Ю.
Стрельцова О.О.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Стратулат О.М.
Семікоз О.А.
Бондарь Л.А.
Яворська Т.С.
Ротарь І.О.
Горносталь В.П.
Рожненко О.О.
Павлова О.С.,
Любим Л.В.,
Гагарін В.В.

22.05.2018
УДЦПО
м. Київ

Участь у Всеукраїнських
виставках-конкурсах:
декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край»;
робіт учнів молодшого
шкільного
віку
з
початкового
технічного
моделювання

«Знай і люби»
1 місце – 1
2 місце –2
3 місце –3
«ПТМ»
1 місце – 1

м. Дніпро
29.05.2018 –
01.06.2018

Участь у Всеукраїнських
відкритих
змаганнях
учнівської
молоді
з
повітряних зміїв

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнських
відкритих
змагань
учнівської молоді (молодші
юнаки, старші юнаки) зі
спортивної радіопеленгації

Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 5 вих.
ІІ місце – 6 вих.
ІІІ місце – 2 вих.
Подяка
за
суддівство
4 команди
(28 учасників)
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 5 вих.
ІІ місце – 6 вих.
ІІІ місце – 2 вих.
І
командне
місце
Подяка
за
суддівство
1 учасник

36

Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Павлова О.П.,
Дойч Т.Л.,
Гагарін В.В.

с. Торське
26.05.2018 –
27.05.2018

37

Лисих Г.В.

38

Павлова О.С.,
Сабаченков Є.А.,
Козлов В.В.

39

Борисенко І.В.,
Калігаєва О.П.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О., Ротар

м. Одеса
Участь
у
семінарі18.05. – 20.05. практикумі для суддів
2018
судномодельного напряму
м. Чернігів
Участь у Всеукраїнських
13.05.2018
– відкритих
змаганнях
21.05.2018
учнівської молоді (юніори)
з ракетомодельного спорту
та юних ракетомоделістів
(юнаки) (IV ранг)
ДОЦТТДЮ
Проведення
Фестивалю
01.06.2018
«Кольори веселки» до Дня
захисту дітей

Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 1 вих.
ІІ місце – 1 вих.
ІІ командне місце
35 учасників

40

41

42

І.О., Горячова К.С.,
Бондар Л.А.,
Яворська
Т.С.,
Гагарін В.В.
Калігаєва О.П.,
м.
Святогірськ
Рижих Н.О.,
«Перлина
Донеччини»
01.06.2018
Рижих Н.О.,
ДОЦТТДЮ
Стрельцова О.О.
04.06.2018Горячова К.С.,
15.06.2018
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.
Гагарін В.В.
Любим Л.В.
Любім В.В.
Ротар І.О.
Борисенко І.В.,
м. Маріуполь,
Калігаєва О.П.,
ДОЦТТДЮ
Стрельцова О.О.,
04.06, 06.06.2018
Рижих Н.О.,
Милютинова М.Ф.,
Павлова О.С.
Шестопалова В.Ф.,

43

Павлова О.С.

13.06.2018
17.06.2018
м. Запоріжжя

44

Калігаєва О.П.,
Павлова О.С.,
Гагарін В.В.,
Шестопалова В.Ф.

20.06.2018
21.06.2018
м. Маріуполь

45

Калігаєва О.П.,
Павлова О.С.,
Гагарін В.В.,
Шестопалова В.Ф.
Рижих Н.О.,
Стрельцова О.О.
Шестопалова В.Ф.

23.06.2018
м. Покровськ

46
47

Участь у обласному заході до Дня захисту дітей

150 учасників

Проведення майстер-класів
Під час літніх канікул

Учасників більш
530 осіб

Проведення
обласного
семінару-практикуму для
методистів
закладів
позашкільної
освіти
науково-технічного
напряму міст та районів
області
(південна
та
північна зона)
– Участь у Всеукраїнських
відкритих
змаганнях
учнівської молоді (юніори)
з судномодельного спорту
(«NS» – моделі до 600 мм)
(ІV ранг)
– Проведення
Обласних
відкритих
змагань
з
судномодельного спорту

Проведення
Зональних
змагань учнівської молоді
(молодші юнаки, старші
юнаки) з картингу
м. Київ
Участь у тренінгу з
20.06–22.06.2018 патріотичного виховання
27.06.2018 –
Участь у Всеукраїнських
01.07.2018
відкритих
змаганнях

11 учасників

ІІ місце – 1 вих.

17 учасників,
4 команди
Вихованці
ДОЦТТДЮ
посіли
І місце – 3 вих.
ІІ місце – 2 вих.
ІІІ місце – 3 вих.
І
командне
місце
ІІ
командне
місце
17 учасників,
3 команди
Учасників
особи
Вихованці
ДОЦТТДЮ

32

м. Черкаси

учнівської молоді (юніори)
з судномодельного спорту
(«S» – радіокеровані яхти)
(IV ранг)

Участь у Всеукраїнських
відкритих
змаганнях
учнівської молоді (юніори)
з судномодельного спорту
(«S» - радіокеровані яхти)
(IV ранг)
Участь у заході до Дня
Державного Прапору

48

Борисенко І.В.

06.07.2018 –
08.07.2018
м. Одеса

49

Рижих Н.О.
Стрельцова О.О.
Горячова К.С.
Рижих Н.О.
Стрельцова О.О.
Горячова К.С.
Яворська Т.С.
Семікоз О.А.
Горносталь В.П.
Ротар І.О.
Рижих Н.О.
Горячова К.С.
Стрельцова О.О.
Дойч Т.Л.
Шестопалова В.Ф.

ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ
23.08.2018
Донецький
обласний центр
технічної
творчості дітей
та юнацтва
м. Слов’янськ
23.08.2018
ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ
03.09.2018
м. Київ,
туристичний
комплекс «Юний
турист»
21.09.2018
–
23.09.2018

Андросова В.М.
Беспалий В.Г.
Гагарін В.В.
Козлов В.В.
Любим В.Л.
Любім В.В.
Павлова О.С.
Тарасов І.М.
Рижих Н.О.
Горячова К.С.
Стрельцова О.О.

ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ
22.09.2018

50

51

52

53

54

55

Рижих Н.О.
Горячова К.С.
Стрельцова О.О.

посіли
III місце – 1
вих.,
V місце – 1 вих.,
IX місце – 1
вих.,
XIII місце – 1
вих.
Суддівство

Учасників
25 осіб

Участь у заході до Дня
Незалежності
України,
майстер-клас «Український
оберіг»

Учасників
25 осіб

Участь у заході до Дня
знань

Учасників
30 осіб

Участь у Всеукраїнських
змаганнях
на
Кубок
УДЦПО серед учнівської
молоді (молодші юнаки,
старші юнаки) із спортивної
радіопеленгації (IV ранг)

6 учасників
І м. – 1 вих.
ІІІ м. – 1 вих.
11
командне
місце
І м. (2 дип.) –
керівник гуртка
Проведення Обласних
12 команд
змагань з ракетомодельного (41 учасник)
спорту
та
юних І м. – 3 вих.
ракетомоделістів
(юнаки) ІІ м. – 5 вих.
(кімнатні моделі)
ІІІ м. – 2 вих.
І та ІІ командні
місця

Донецький обласний
Участь у заході до Дня
центр
технічної
працівника освіти
творчості дітей та
юнацтва
м. Слов’янськ
04.10.2018
Донецький обласний
Участь у заходах до Дня
центр
технічної
Захисника
України.
творчості дітей Майстер-клас
та
юнацтва
«Патріотичний бантик»

Учасників
20 осіб

Учасників
174 особи

56

57

Стрельцова О.О.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Теліус В.І.
Любім В.В.
Тарасов І.М.
Калігаєва О.П.
Стрельцова О.О.
Рижих Н.О.
Соломко Г.В.
Милютинова М.Ф.

м. Слов’янськ
11.10.2018
КЗ
«Станція
юних техніків
м. Слов’янська
»
20.10.2018
15-26.10.2018
Донецький
обласний центр
технічної
творчості дітей
та юнацтва
м. Слов’янськ
с. Торське
Лиманського
району
12.10.2018–
15.10.2018

58

Дойч Т.Л.

59

Горносталь В.П.

22.11.2018
УДЦПО
м. Київ

60

Беспалий В.Г.
Гагарін В.В.
Любим В.Л.
Любім В.В.
Павлова О.С.
Шестопалова В.Ф.
Любім В.В.
Павлова О.С.
Тарасов І.М.

ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ
13.10.2018

62

Павлова О.С.
Андросова В.М.
Іванов С.Ю.
Кривошеєнко Д.А.

22.10.2018
31.10.2018
ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ

63

Горносталь В.П.

22.11.2018
УДЦПО
м. Київ

64

Калігаєва О.П.
Рижих Н.О.
Стрельцова О.О.
Горячова К.С.
Семікоз О.А.

ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ
04-19.12.2018

61

20.10.2018
ДОЦТТДЮ
м. Слов’янськ на
базі КЗ «Станція
юних
техніків
м. Слов’янська»

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнського
конкурсу-змагання
учнів
молодшого шкільного віку
з початкового технічного
моделювання
Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
робіт
юних
фотоаматорів
«Моя
Україно!» (заочний)

Учасників
осіб
1 місце – 1
2 місце – 1
3 місце – 1

14

Учасників
осіб
1 місце – 2
3 місце – 2

19

Участь в ІV етапі та фіналі
Чемпіонату
Донецької
області
зі
спортивного
орієнтування
серед
учнівської
молоді
"DonOrientChamp"
Участь у Всеукраїнському
конкурсі
робіт
юних
фотоаматорів
«Моя
Україно!» (заочний)
Проведення обласних
змагань учнівської молоді
(юніори) з авіамодельного
спорту
(вільнолітаючі
моделі літаків у приміщенні)

8 учасників
І місце – 3 вих.
ІІ місце – 1 вих.

Проведення обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу-змагання
учнів
молодшого шкільного віку з
початкового
технічного
моделювання

16 команд
(34 учасники)
І місце – 1 вих.
ІІ та ІІІ командні
місця

Учасників
особа

1

14 команд
(50 учасників)
ІІІ місце – 2 вих.

– Проведення обласного
17 учасників
конкурсу-змагання
з І м. – 1 вих.
інформаційних технологій ІІІ м. – 1 вих.
для дітей та молоді (заочно)
Участь у Всеукраїнському
конкурсі
робіт
юних
фотоаматорів
«Моя
Україно!» (заочний)
Участь у заходах до Дня
Св. Миколая. Майстер-клас
«Новорічна іграшка»

Учасників 1 особа

Учасників 120 осіб
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Яворська Т.С.
Горносталь В.П.
Ротар І.О.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Рижих Н.О.
Стрельцова О.О.
Горячова К.С.
Семікоз О.А.
Яворська Т.С.
Бондар Л.А.
Тарасов І.М.

Участь у роботі Резиденції
«Палац
культури
та Святого Миколая.
дозвілля»
м. Костянтинівка
13-14.12.2018

Учасників
осіб

450

Охорона здоров’я і життя дітей, персоналу Центру
Напрямами роботи у системі охорони життя і здоров’я вихованців є:
– профілактика шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізму,
токсикоманії, наркоманії);
– правила поведінки в екстремальних умовах;.
– фізичний розвиток і зміцнення здоров'я вихованців
– правильне та здорове харчування;
– особиста гігієна;
– формування цілісного ставлення до здоров'я всіх учасників освітнього
процесу;
– упровадження традицій, що пропагують і сприяють здоровому способу
життя;
– організація і проведення огляду кабінетів на предмет наявності інструкцій з
охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– наявність медичних аптечок для надання першої медичної допомоги.
Усі педагогічні працівники пройшли медичні огляди перед початком
навчального року і мають відповідні медичні довідки. Вихованці гуртків
спортивно-технічного напряму проходять обов’язковий медичний огляд перед
участю у змаганнях.
Аналіз виконання контрольно-аналітичної діяльності
З метою поліпшення роботи, приведення її у відповідність з поставленими
завданнями здійснювався контроль ведення журналів обліку гуртової роботи,
виконання календарно-тематичних планів, перевірялась наповнюваність гуртків,
вивчався рівень навчальних досягнень вихованців, стан науково-методичного
забезпечення занять, контролювався стан виконання правил внутрішнього
розпорядку.
Відповідно до плану роботи ДОЦТТДЮ на 2018 рік здійснювалась перевірка
наповнюваності гуртків.

Під час перевірок виявлено, що середня наповнюваність в гуртках становить
12-17 дітей. Причини відсутності дітей на заняттях вчасно з’ясовані.
Контролюється дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час проведення
занять у гуртках. Санітарно-гігієнічні вимоги виконуються відповідно норм:
дотримується температурний режим, достатнє освітлення, кількість робочих місць
відповідає кількості дітей, в наявності інструкції з безпеки життєдіяльності
вихованців.
Контроль за правильністю ведення журналів здійснюється щомісячно
методистами закладу, стан ведення журналів гурткової роботи розглядається на
нарадах при директорові.
Значна увага приділялась роботі з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
під час навчально-виховного процесу. Наказами по закладу призначені
відповідальні за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під
час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.
Розроблена тематика бесід з попередження дитячого травматизму. У закладі
є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони
праці для працівників та вихованців. Питання охорони праці, попередження
дитячого травматизму обговорювалися на засіданнях нарад при директорі.
Завдання щодо покращення освітнього процесу:
– посилити контроль за відвідуванням вихованцями занять гуртків;
– постійно проводити роботу з питань охорони праці та профілактики
дитячого травматизму;
– проводити профорієнтаційну та агітаційну роботу щодо залучення
педпрацівників до роботи у спортивно-технічному напрямку;
– формувати позитивну мотивацію участі вихованців у масових заходах
різних рівнів.

