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Вступ 
 

Позашкільна освіта є складовою безперервної освіти. Донецький 

обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва» (далі – ДОЦТТДЮ) 

здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України та на підставі 

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 

№ 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти 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. 

Основні завдання роботи педагогічного колективу: 

 Підвищення ефективності та результативності у роботі гуртків усіх 

напрямів; 

 Організація роботи по формуванню якісно орієнтованого освітнього 

простору в кожному гуртку, в умовах формування професійної мобільності 

педагогічних працівників 

  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; 

 Активізація роботи щодо формування основ здорового способу 

життя, превентивного навчання і виховання, попередження дитячого 

травматизму в гуртках закладу; 

 Збереження контингенту гуртківців, додержування нормативів 

наповнюваності гуртків згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» 

та «Положенням про позашкільний навчальний заклад»;  

 Формування особистості виховання на підставі розвитку творчих 

здібностей у галузі національних традицій та загальнолюдських цінностей; 

 Створення умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її 

до самоаналізу, саморозвитку, самовиховання; 

 Виховання громадянина України. 

 

ДОЦТТДЮ організовує роботу своїх гуртків у приміщеннях 

загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів, будинках 

культури, установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та 

установами на безоплатній основі або на основі погодинної оренди. 

Організація діяльності гуртків ДОЦТТДЮ початкового, основного та 

вищого рівнів навчання здійснюється відповідно до навчального плану, 



навчальних програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки», модифікованими програмами. Ці програми розроблені педагогами 

ДОЦТТДЮ, узгоджені з Донецьким обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти і затверджені департаментом освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації.  

У 2018/2019 навчальному році у Донецькому обласному центрі 

технічної творчості дітей та юнацтва навчальним планом передбачено 

23 гуртка та в них 83 групи. 

Загальна кількість дітей, які отримували освіту в ДОЦТТДЮ у 2019 

році, становить 1245 вихованців.  

Кадрове забезпечення 

 

Посада 
Кількість 

 осіб 

Тарифний 

розряд 

Освіта Середня 

спеціаль

на повна вища 
базова 

вища 

Директор 1 16 1 – – 

Заступник 

директора  
1 16 1 

– – 

Методист  5 12 5 – – 

Завідувачі 

відділів 
3 13 3 

– – 

 

Освітній рівень керівників гуртків 

 

Освіта Вища освіта  Базова освіта Загальна 

середня 

освіта 

Тарифний 

розряд 

14 13 12 11 10 9 12 11 10 9 9 

Кількість 

працівників 

– – 4 6 14 – – 3 5 – 1 

Загальна кількість 

працівників 

24 8 1 

 

Програмне забезпечення 

 

Організація освітнього процесу у закладі здійснювалася відповідно до 

робочих навчальних програм, складених на основі Типових навчальних 

програм, затверджених та рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України. 

Програми, за якими працюють гуртки Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва, рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.; рекомендовані науково-



методичною радою Українського державного центру позашкільної освіти; 

лист № 1/11-662 від 19.01.2018 р.; рекомендовані науково-методичною радою 

Українського державного центру позашкільної освіти; лист № 1/11-4658 

від 08.04.2016 р.; рекомендовані науково-методичною радою Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму 

за ред. Биковського Т.В., Шкури Г.А. – К.: УДЦПО, 2014. – Випуск 1. – 

263 с., – Випуск 2. – 207 с. 

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму 

за ред. Ніколайко Н.Ю., Шкури Г.А. – К.: УДЦПО, 2018. – Випуск 3. – 117 с. 

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного 

напряму за ред. Биковського Т.В., Шкури Г.А. – К.: УДЦПО, 2016. – 

Випуск 2. – 267 с. 

 

Роботу ДОЦТТДЮ у 2019 році можна визначити за 6 напрямами 

роботи: 

Спортивно-технічний  

7 гуртків (29 груп, 435 вихованців); 

Інформаційно-технічний  

3 гуртка (6 груп, 90 вихованців); 

Предметно-технічний  

2 гуртка (5 груп, 75 вихованців); 

Художньо-технічний  

6 гуртків (24 групи, 360 вихованців); 

Початково-технічний 
1 гурток (5 груп, 75 вихованців); 

Декоративно-ужитковий  

4 гуртка (14 груп, 210 вихованців) 

 

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, організаційно-масовий, 

науково-технічний, декоративно-ужитковий. Основним напрямом діяльності 

Центру є технічний, що передбачає оволодіння вихованцями практичними 

уміннями та навичками у різних видах технічної творчості, організацію 

змістовного дозвілля. 
 

 

 

 

 



Аналіз організаційно-масової роботи за 2019 рік 

 

Освітній процес був спрямований на удосконалення, поглиблення 

системи виховної роботи та створення належних умов для розвитку творчих 

здібностей і обдарувань учнів, задоволення їх інтересів, більшого залучення 

школярів області до гурткових занять. 

Основними завданнями були: 

– збереження контингенту гуртківців, додержування нормативів 

наповнюваності гуртків згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» 

та «Положенням про позашкільний навчальний заклад»; 

– підвищення ефективності та результативності у роботі гуртків усіх 

напрямів; 

– формування особистості виховання на підставі розвитку творчих 

здібностей у галузі національних традицій та загальнолюдських цінностей; 

– створення умов для підтримки і розвитку обдарувань дітей та 

підлітків міст та районів області; 

– створення умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її 

до самоаналізу, саморозвитку, самовиховання; 

– виховання громадянина України; 

– виховання у учнів поваги до Конституції України, прав i свобод 

людини та громадянина, почуття власної гідності; 

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової 

роботи; 

– впровадження в практику роботи гуртків нових навчальних планів і 

програм, педагогічних проектів, інноваційних форм та методів, 

інтерактивних форм навчання, забезпечення орієнтованого підходу до 

підвищення професійної майстерності педагогів; 

– проведення тренінгів для педагогічного колективу з метою 

всебічного розвитку комунікативних здібностей педагогів та знань з вікової 

психології дітей та підлітків; 

– покращення матеріально-технічного стану Закладу.  

Виховна робота в ДОЦТТДЮ була організована відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Концепції виховання 

дітей та молоді», «Концепції Державної програми розвитку освіти на період 

2015–2025 р.», «Концепції регіональної стратегії підтримки та розвитку 

дитячої обдарованості до 2020 року», регіональної Програми «Освіта 

Донеччини у європейському вимірі 2017–2020 рр.», Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-

2020 рр. 

Під час виховної діяльності в дитячих колективах проводилась 

роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики 

шкідливих звичок серед вихованців. Увічнювалась пам’ять жертв 

голодоморів і репресій в Україні, відзначались державні свята та пам’ятні 

дати з історії України .  

 



Пріоритетними напрямками виховної роботи в 2019 році були: 

– виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних 

звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також 

інших націй i народів; 

– виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого 

віку; 

– вивчення народних традицій, звичаїв; 

– виховання духовної культури особистості; 

– утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі 

відновлення історичної пам’яті; 

– забезпечення повноцінного фізичного розвитку вихованців, охорони 

та зміцнення здоров’я; 

– посилення уваги до питань морально-етичного виховання; 

– створення умов для соціального захисту дітей.  

 

Організаційно-масова робота 

 

№ з/п 
 

Форма та зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

1 Проведення обласних та гурткових 

масових заходів,, присвячених 

визначним календарним датам та 

подіям. 

протягом 

року 

культорганізатор, 

керівники гуртків 

2 Проведення виставок, змагань, 

свят, екскурсій, 

 творчих зустрічей. 

протягом 

року 

культорганізатор, 

керівники 

гуртків, 

методисти, 

завідувачі 

відділів 

3 Організація постійних та 

пересувних виставок  

технічної творчості учнівської 

молоді. 

протягом 

року 

заст. директора з 

НВР,  

керівники 

гуртків, 

завідувачі 

відділів 

4 Участь у Всеукраїнських масових 

заходах з 

 науково-технічної творчості. 

протягом 

року 

зав. відділом, 

методисти, 

керівники гуртків 

5 Розробка Положень обласних, 

конкурсів, 

 спортивно-технічних змагань. 

протягом року керівники 

гуртків, зав. 

відділів 

 

 

 



Протягом звітного періоду організаційно-масова робота була 

направлена на вдосконалення особистості вихованця та 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 морально-духовні 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 
 

Методична робота спрямована на підвищення рівня професійної 

майстерності керівників гуртків, активізацію педагогічних досліджень, 

збільшення кількості і покращення якості науково-методичних посібників. 

Методична служба  навчального закладу функціонувала відповідно до 

вимог чинного законодавства про освіту, мала відповідну  матеріальну базу з 

методичних розробок та матеріалів з питань організації освітнього процесу у 

закладі. Були оформлені постійно діючі стенди «Атестація педагогів», 

«Методичний вісник», «На допомогу керівнику гуртка». У методичному 

кабінеті у наявності навчальні програми за всіма напрямами роботи гуртків, 

які функціонують у навчальному закладі. Складені у друкованому та 

електронному вигляді каталог навчальних програм для гуртків закладів 

позашкільної освіти. 

Відповідно до обраного напряму позашкільної освіти ДОЦТТДЮ 

продовжував працювати над методичною проблемою: «Впровадження 

інноваційних технологій в освітню діяльність закладу з метою підвищення 

якості освітнього процесу та формування національної самосвідомості, 

художньо-естетичної культури дітей у процесі здобуття 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 обговорювалися питання щодо 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 та Всеукраїнських  

семінарах-практикумах, науково-практичних конференціях. 

Методичне об’єднання є організаційною формою групової науково-

методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Метою діяльності методичних об’єднань керівників гуртків було  

підвищення професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу 

педагогів, забезпечення якості освітнього процесу. Засідання відбувалися у 

формі семінарів-практикумів, круглих столів, звітів-презентацій, ділових 

ігор, тренінгів, де розглядались питання щодо вдосконалення методичного 

забезпечення занять, впровадження інноваційних технологій навчання, 

психолого-педагогічних аспектів освітнього процесу у позашкільній роботі. 

Протягом року велика увага приділялася роботі з молодими педагогами 

з метою виявлення труднощів у роботі та надання їм методичної допомоги, а 

саме: 

1. Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-

методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України. 

2. Ознайомлення з формами та методами виховного процесу в закладі 

щодо формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій 

національного виховання. 

3. Поглиблення науково-теоретичної підготовки, методики, поповнення 

знань молодих педагогів. 

4. Надання допомоги молодим педагогам в плануванні роботи 

(навчальні програми, календарне планування), в ознайомленні з вимогами до 

ведення документації. 

5. Молоді педагоги мали змогу відвідати заняття у більш досвідчених 

керівників гуртків. 

6. Формування в молодих педагогів навичок організації освітнього 

процесу. 

7. Допомога в плануванні занять, виховних, масових заходів різних 

форм та типів. 

8. Ознайомлення з рекомендаціями щодо ведення робочої документації. 

 

 

 

 

 



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» взяла участь керівник гуртка «Студія 

образотворчого мистецтва» Бондар Л.А. у номінації «Керівник року 2019», 

на І обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти в 2019 році 

педагогічні працівники Центру представили:  навчальну програму «Основи 

комп’ютерного набору» (Котляров Л.М.), методичний порадник до 

виконання практичних робіт у гуртку «Різьблення по дереву» для керівників 

гуртків закладів позашкільної освіти (Борисенко І.В.), Словник термінів для 

методистів та керівників гуртків закладів позашкільної освіти (Рижих Н.О.)  

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 

2019 році  публікували тези у збірнику матеріалів обласної науково-

практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного 

виховання в регіоні» (Теліус В.І.). 

 

№ 

з/п 

ПІБ педагогічного 

працівника 

Місце проведення Захід 

1 

 

Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

Рижих Н.О. 

Павлова О.С. 

Андросова В.М. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Шестопалова В.Ф. 

Іванов С.Ю. 

Горносталь В.П. 

м. Слов’янськ 

28.02.2019 

Обласний семінар-

практикум для керівників 

гуртків інформаційно-

технічного профілю та 

цифрової фотографії 

2 

 

Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

Рижих Н.О. 

Соломко Г.В. 

Каданцева О.А. 

Андросова В.М. 

м. Добропілля,  

м. Маріуполь 

05.06.2019, 

12.06.2019 

Обласний семінар-

практикум для директорів 

міських та районних 

закладів позашкільної 

освіти науково-технічного 

напряму (південна та 



Милютинова М.Ф. північна зона) (під час 

проведення змагань) 

3 

 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф., 

Соломко Г.В., 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

м. Бахмут 

08.10.2019 

Обласний семінар-

практикум для керівників 

гуртків «Початкове 

технічне моделювання», 

«Технічний дизайн», 

«Паперопластика», 

«Орігамі» 

4 

 

Борисенко І.В. 

Андросова В.М. 

Рижих Н.О. 

Шестопалова В.Ф. 

Стрілецький В.О. 

Гагарін В.В. 

Любім В.В. 

Семеничев М.П. 

м. Слов’янськ 

31.10.2019 

 

Обласний семінар для 

керівників гуртків 

ракетомоделювання, 

авіамоделювання та 

конструювання повітряних 

зміїв 

5 

 

 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф  

Соломко Г.В. 

Яворська Т.С., 

Семікоз О.А. 

м. Краматорськ 

08.11.2019 

Обласний семінар-

практикум для керівників 

гуртків «Виготовлення 

сувенірів», «Моделювання 

іграшок сувенірів», 

«Бісероплетіння» 

6 

 

Борисенко І.В. 

Андросова В.М., 

Рижих Н.О., 

Іванов А.Ю. 

Поспєлов С.В. 

Неминущий В.Г. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

м. Слов’янськ 

28.11.2019 

Обласний семінар для 

керівників гуртків 

радіоелектронного 

конструювання та основ 

робототехніки 

7 Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Горячова К.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

Андросова В.М. 

Бондар Л.А. 

Яворська Т.С. 

м. Слов’янськ 

05.12.2019 

Обласний семінар-

практикум для керівників 

гуртків «Гончарство», 

«Різьблення по дереву» та 

образотворчого профілю 

8 

 

Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

м. Слов’янськ, 

м. Маріуполь 

Обласний семінар-

практикум для методистів 



Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

11.12.2019 

13.12.2019 

закладів позашкільної 

освіти науково-технічного 

напряму міст та районів 

області (південна та 

північна зона) 

9 

 

Бондар Л.А. 22.02 – 

01.03.2019р. 

м. Слов’янськ  

ДонІППО 

Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності 

«Джерело творчості – 2017» 

10 

 

Андросова В.М. 

Стрельцова О.О. 

м. Київ 

20.03.-

21.03.2019 

Семінар-практикум 

завідувачів методичних, 

науково-методичних відділів 

обласних закладів 

позашкільної освіти 

11 Калігаєва О.П. 

Милютинова М.Ф. 

м. Чернівці 

10.04.-

12.04.2019 

Всеукраїнський семінар-

практикум «Соціальне 

партнерство закладу 

позашкільної освіти та сім’ї», 

«Толока позашкільників» 

12 Стрілецький В. О. м. Полтава 

18.04.-

22.04.2019 

Семінар-практикум суддів 

судномодельного напряму 

(«М»-швидкісні 

радіокеровані) (під час 

проведення змагань) 

13 Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

м. Вінниця 

13.05.-

15.05.2019 

Всеукраїнська школа 

тренерів з національно-

патріотичного виховання «З 

Україною в серці» 

14 

 

Шестопалова В.Ф. 

Лисих Г.В. 

м. Котостишів 

26.06.-

30.06.2019 

Семінар-практикум суддів 

судномодельного напряму 

(«NS»- моделі до 600 мм) 

(під час проведення 

змагань) 

15 Андросова В.М. 

Лисих Г.В. 

м. Дніпро 

22.08.–

25.08.2019  

Семінар-практикум суддів 

судномодельного напряму 

(«S»- радіокеровані яхти) 

(під час проведення 

змагань) 

16 Милютинова М.Ф. м. Київ 

18.09.-

20.09.2019 

Всеукраїнський форум 

позашкільників 

«Формування національно-

культурної ідентичності 

зростаючої особистості в 



сучасних умовах», «Толока 

позашкільників» 

17 Борисенко І.В. м. Львів 

8.10.-14.10.2019 

Всеукраїнський семінар-

практикум  

18 Теліус В.І. м. Краматорськ 

14.11.2019 

Участь у науково-

практичній конференції 

«Досягнення та виклики 

національно-патріотичного 

виховання в регіоні» 

19 Борисенко В.І. 

Андросова В.М., 

Дойч Т.Л., 

Стрілецький В.О., 

Семеничев М.П., 

Тарасов І.М., 

Іванов А.Ю. 

м. Київ 

14.11.-

15.11.2019 

Семінар-практикум для 

голів обласних методичних 

об’єднань, гуртків 

авіамодельного, 

автомодельного, 

ракетомодельного, 

судномодельного, 

радіоспортивного 

напрямків, 

радіоелектронного 

конструювання та картингу 

 

 

       
     

 

 

 

 

 

Участь у обласних та 
Всеукраїнських заходах  

(2017 рік) 

обласні семінари, конференції 

Всеукраїнські семінари, конференції 

Участь у обласних та 
Всеукраїнських заходах  

(2018 рік) 

обласні семінари, конференції 

Всеукраїнські семінари, конференції 



 
 

На семінарах та засіданнях методичних об’єднань 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 колег, складання пам’яток на допомогу керівникам 

гуртків-початківцям, проводився внутрішній контроль за роботою гуртків. 

З метою формування педагога з високим рівнем професіоналізму, 

методичної і загальної культури, інноваційним творчим стилем мислення 

педагоги Центру систематично підвищують свою професійну кваліфікацію. 

У 2018-2019 навчальному році в атестаційну комісію ДОЦТТДЮ від 

педагогічних працівників було подано 7 заяв на проходження атестації. З 

них: підтвердження професійної кваліфікації від керівників гуртків, 

«Виготовлення сувенірів» Семікоз О.А. (на підтвердження 10 тарифного 

розряду), «Радіоелектронне конструювання» Іванова А.Ю. (на підтвердження 

10 тарифного розряду), «Авіамоделювання» Гагаріна В.В. (підтвердження 

9 тарифного розряду) та 4 заяви на підвищення професійної кваліфікації від 

керівників гуртків «Виготовлення сувенірів», «Цифрове фото» 

Горносталь В.П. (підвищення на 11 тарифний розряд), «Технічний дизайн» 

Рожненко О.В. (підвищення на 11 тарифний розряд), «Моделювання іграшок-

сувенірів» Шаповалова О.О. (підвищення на 11 тарифний розряд), 

«Ракетомоделювання», «Різьблення по дереву» Тарасова І.М. (підвищення на 

12 тарифний розряд). 

Результативність виконання навчальних програм колективом та 

вихованцями ДОЦТТДЮ проявилась в участі у різноманітних фестивалях, 

конкурсах, виставках, змаганнях міського, обласного, Всеукраїнського рівнів. 

На високому рівні досягнення в гуртках «Спортивне орієнтування», керівник 

Дойч Т.Л. «Моделювання іграшок та сувенірів» Яворська Т.С., 

Участь у обласних та 
Всеукраїнських заходах  

(2019 рік) 

обласні семінари, конференції 

Всеукраїнські семінари, конференції 



«Образотворче мистецтво», керівник Бондар Л.А., «Судномоделювання», 

керівник Лисих  Г.В., та керівник Стрілецький В.О. «Ракетомоделювання», 

керівник Тарасов І.М., «Початкове технічне моделювання», керівник 

Теліус В.І., «Гончарство», керівник Бикова  В.С. 

Керівники гуртків впроваджують новітні технології навчання: ігрові 

технології, виставки-присвяти, квести, персональні виставки своїх 

вихованців, що сприяють розвитку творчості та самореалізації особистості 

вихованців гуртків, зростанню якості освітнього процесу, підвищенню 

професійного рівня педагогів, їх самоосвіті. Ввійшли в практику творчі звіти, 

презентації з досвіду роботи, портфоліо, які заслуховуються на методичних 

об’єднаннях, обласних семінарах-практикумах, майстер-класах. 

Допомога молодим фахівцям позашкілля в професійному становленні, 

розв'язанні конкретних проблем методики викладання, ознайомленні з 

сучасними методами і технологіями навчання, сприяння розвитку їх творчого 

потенціалу. 

 

Участь вихованців та педагогічних працівників в обласних та 

Всеукраїнських масових заходах 

 

№  

з/п 

Назва заходу Дата та місце ПІБ керівника 

гуртка 

Результат 

1 Обласний етап 

Всеукраїнських 

відкритих заходах 

учнівської молоді 

(юніори) з 

автомодельного 

спорту (трасові 

моделі) 

м. Покровськ 

ПНЗ «Станція 

юних техніків 

відділу освіти 

Покровської 

міської ради 

Донецької області» 

26.01.2019 

Калігаєва О.П., 

Андросова В.М. 

Милютинова М.Ф. 

Організато

ри змагань  

 

2 Участь у І етапі 

Чемпіонату 

Донецької області зі 

спортивного 

орієнтування серед 

учнівської молоді 

«DonOrientChamp»  

м. Краматорськ, 

парк культури і 

відпочинку 

«Ювілейний» 

16.02.2018  

  

Дойч Т.Л. Вихованців 

ДОЦТТД

Ю 9 осіб 

ІІІ місце  – 

1 вих. 

 

3 Обласний етап 

Всеукраїнських 

заходів учнівської 

молоді з 

радіоелектронного 

конструювання  

м. Слов’янськ 

ДОЦТТДЮ 

23.02.2019 

Андросова В.М. 

Іванов А.Ю. 

Павлова О.С.  

Поспєлов С.В. 

Шестопалова В.Ф. 

І місце – 2 

вих. 

ІІІ місце –1 

вих. 

І командне 

місце 

4 Обласний етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

м. Слов’янськ 

ДОЦТТДЮ 

27.02.-31.03.2019 

Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова О.О. 

Усього 

робіт 566 

Вихованці 



декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій край» 

Рижих Н.О.  

Бондар Л.А 

Горячова К.С. 

Теліус В.І. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Стратулат О.М. 

Рожненко О.В. 

Шаповалова О.О. 

Стрілецький В.О. 

Горносталь В.П. 

ДОЦТТДЮ 

– 67 робіт 

1 місце – 

28 вих. 

2 місце – 

16 вих. 

3 місце – 

12 вих. 

5 Всеукраїнські 

змагання учнівської 

молоді з 

радіоелектронного 

конструювання 

27.03.2019 – 

29.03.2019  

м. Рівне  

Іванов А.В. 

Поспєлов С.В. 

2 вих. 

диплом 

учасника 

6 Участь у міських 

змаганнях із 

запуску кімнатних 

авіамоделей 

м. Слов’янськ, КЗ 

«Станція юних 

техніків м. 

Слов’янськ» 

07.04.2019  

 

Гагарін В.В. 10 вих. 

1 місце – 1 

вих. 

2 місце – 1 

вих. 

3 місце – 3 

вих. 

7 Всеукраїнські 

відкриті змагання 

учнівської молоді 

(молодші юнаки, 

старші юнаки) зі 

спортивної 

радіопеленгації (ІV 

ранг) 

м. Луцьк на базі 

Волинського 

Лісництва 

11.04.2019 – 

14.04.2019 

Дойч Т.Л. 

Шестопалова В.Ф. 

8 вих. 

2 місце – 1 

вих. 

3 місце – 1 

вих. 

ІІІ коман-

не місце 

8 Проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

робіт науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно!» 

ДОЦТТДЮ 

10.04–15.05.2019 

Павлова О.С. 

Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Іванов А.Ю. 

Гагарін В.В. 

Стрілецький В.О. 

Усього 

робіт 78 

Вихованці 

ДОЦТТД

Ю – 9 робіт 

1 місце – 3 

вих. 

2 місце – 3 

вих. 

3 місце – 2 

вих. 



9 Обласного етапу 

Всеукраїнських 

відкритих змагань 

учнівської молоді 

(юніори) з 

ракетомодельного 

спорту та юних 

ракетомоделістів 

(юнаки) 

м. Слов’янськ 

13.04.2019 

 

Борисенко І.В. 

Рижих Н.О. 

Андросова В.М. 

Гагарін В.В. 

Павлова О.С. 

Тарасов І.М. 

І місце – 4 

вих. 

ІІ місце – 3 

вих. 

ІІІ місце – 

4 вих. 

І, ІІ 

командне 

місце 

10 Проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнських 

відкритих змагань 

учнівської молоді з 

повітряних зміїв 

м. Слов’янськ 

20.04.2019 

Борисенко І.В.,  

Калігаєва О.П. 

Павлова О.С. 

Рижих Н.О. 

Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Милютинова 

М.Ф., 

Соломко Г.В. 

Горячова К.С. 

Любим Л.В. 

Гагарін В.В. 

Безпалий В.Г. 

І місце – 2 

вих. 

ІІ місце –1 

вих. 

І командне 

місце 

11 Участь у відкритих 

міських змагань з 

авіамодельного 

спорту серед 

школярів на кубок 

ім. Степана Горгуля 

12.04.2019  

м. Краматорськ, 

ЗОШ № 32-ДНЗ 

 

Любим Л.В. 

Любім В.В. 

Стрілецький В.О. 

21 вих. 

І місце – 2 

вих. 

ІІ місце – 2 

вих. 

ІІІ місце – 

1 вих. 

12 Всеукраїнські 

відкриті заходи 

учнівської молоді 

(юніори) з 

ракетомодельного 

спорту та юних 

ракетомоделістів 

(юнаки) (IV ранг) 

м. Дніпро 

08.05.2019 – 

14.05.2019  

 

Андросова В.СМ 

Тарасов І.М. 

Гагарін В.В. 

5 вих. 

І місце – 1 

вих. 

ІІ місце – 1 

вих. 

 

13 Всеукраїнський 

конкурс учнів 

молодшого 

шкільного віку з 

початкового 

технічного 

моделювання 

 

м. Нєтішин 

21.05.–23.05.2019 

Стрельцова О.О. 

Любім В.В. 

2 вих. 

дипломи 

учасника 

 



 

14 Зональні відкриті 

заходи учнівської 

молоді (молодші 

юнаки, старші 

юнаки) з картингу 

м. Покровськ 

01.06.2019 

Калігаєва О.П., 

Андросова В.М. 

Милютинова М.Ф. 

Організато

ри змагань 

15 Обласного етап 

Всеукраїнських 

відкритих змагань 

учнівської молоді 

(молодші юнаки, 

старші юнаки) зі 

спортивної 

радіопеленгації 

с. Торське 

Лиманський р-н 

29.05-30.05.2019 

Калігаєва О.П. 

Андросова В.Ф. 

Шестопалова В.Ф. 

Дойч Т.Л. 

Гагарін В.В. 

21 вих. 

І місце – 8 

вих. 

ІІ місце – 6 

вих. 

ІІІ місце – 

4 вих. 

1 командне 

місце (1 і 2 

день) 

16 Всеукраїнська 

виставка-конкурс 

науково-технічної 

творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно!» 

м. Київ 

Червень 2019 

 

Гагарін В.В. 

Іванов А.Ю. 

3 вих. 

І місце – 1 

вих. 

ІІ місце – 1 

вих. 

ІІІ місце – 

1 вих. 

 

17 Всеукраїнська 

виставка-конкурсу 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій край» 

м. Київ 

червень 2019 

Рижих Н.О.  

Бондар Л.А 

Горячова К.С. 

Теліус В.І. 

Милютинова М.Ф. 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Рожненко О.В. 

Шаповалова О.О. 

Стрілецький В.О. 

Горносталь В.П. 

1 місце – 1 

вих. 

2 місце – 2 

вих. 

3 місце – 3 

вих. 

18 Обласний етап 

Всеукраїнських 

відкритих заходів 

учнівської молоді 

(юніори) з 

судномодельного 

спорту («S» - 

радіокеровані яхти) 

 

м. Маріуполь 

11.06.-12.06.2019 

Калігаєва О.П., 

Рижих Н.О., 

Андросова В.М. 

Милютинова 

М.Ф., 

Соломко Г.В. 

І місце – 1 

вих. 

1 командне 

місце 



19 Обласний етап 

Всеукраїнських 

відкритих заходів 

учнівської молоді 

(юніори) з 

судномодельного 

спорту («NS» - 

моделі до 600 м.) 

м. Маріуполь 

13.06.-14.06.2019 

Калігаєва О.П., 

Рижих Н.О., 

Андросова В.М. 

Милютинова 

М.Ф., 

Соломко Г.В. 

ІІ місце – 2 

вих. 

ІІІ місце – 

4 вих. 

2 командне 

місце 

 

20 ІV етап Чемпіонату 

Донецької області зі 

спортивного 

орієнтування серед 

учнівської молоді 

"DonOrientChamp" 

м. Краматорськ 

01.06.2019 

 

Дойч Т.Л. І місце – 1 

вих. 

ІІ місце – 1 

вих. 

ІІІ місце – 

3 вих. 

21 Регіональний 

дитячий фестиваль 

з робототехніки 

«RoboSmart Dn.Ua» 

м. Слов’янськ  

Комплекс 

«Монополія 

Крона» 

15.06.2019 

Іванов А.Ю. Учасники 

22 Всеукраїнські 

відкриті заходи 

учнівської молоді 

(юніори) з 

судномодельного 

спорту («NS»- 

моделі до 600 мм) 

(ІV ранг) 

26.06.2019 – 

30.06.2019 

м. Коростишів, 

Житомирська обл., 

 

Шестопалова В.Ф. 

Лисих Г.В. 

Подяка за 

якісне 

суддівство 

23 Всеукраїнські 

відкриті заходи 

учнівської молоді 

(юніори) на Кубок 

України з 

судномодельного 

спорту («S»-

радіокеровані яхти) 

(ІV ранг) 

22.08.2019 – 

25.08.2019  

м. Дніпро  

 

Андросова В.М. 

Лисих Г.В. 

Подяка за 

якісне 

суддівство 

24 V етап Чемпіонату 

Донецької області зі 

спортивного 

орієнтування серед 

учнівської молоді 

"DonOrientChamp" 

м. Краматорськ 

07.09.2019 

Дойч Т.Л. 6 командне 

місце 

 

25 Обласний конкурс 

змагання 

робототехніки 

м. Слов’янськ 

ДОЦТТДЮ 

28.09.2019 

Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Іванов А.Ю. 

І місце – 2 

вих. 

ІІ місце – 2 



Іванов С.Ю. 

Лисих Г. 

вих. 

ІІІ місце – 

2 вих. 

1,2,3 

командне 

місце 

26 Всеукраїнські 

змагання учнівської 

молоді (молодші 

юнаки, старші 

юнаки) зі 

спортивної 

радіопеленгації (ІV 

ранг) 

20.09.2019 – 

22.09.2019 

м. Київ 

Дойч Т.Л. 

Шестопалова В.Ф. 

І місце – 2 

вих. 

ІІ місце – 2 

вих. 

ІІІ місце – 

2 вих. 

 

27 Обласний етап 

Всеукраїнської 

конкурсу учнів 

молодшого 

шкільного віку з 

початкового 

технічного 

моделювання 

м. Слов’янськ 

ДОЦТТДЮ 

12.10.2019 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Семікоз О.А. 

Тарасов І.М. 

Теліус В.І. 

І місце – 2 

вих. 

ІІ місце – 2 

вих. 

ІІІ місце – 

2 вих. 

2,3 

командне 

місце 

28 Обласний конкурс-

змагання з 

інформаційних 

технологій для 

дітей та молоді 

(заочно) 

м. Слов’янськ 

ДОЦТТДЮ 

15.10.-31.10.2019 

Андросова В.М. 

Іванов С.Ю. 

Кривошеєнко Д.А. 

Баранов Г.Б. 

І місце – 3 

вих. 

ІІ місце – 2 

вих. 

ІІІ місце – 

2 вих. 

29 Обласні змагання 

учнівської молоді 

(юніори) з 

авіамодельного 

спорту 

(вільнолітаючі 

моделі літаків у 

приміщенні) 

м. Слов’янськ 

26.10.2019 

Борисенко І.В. 

Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Рижих Н.О.. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Горячова Г.С. 

Гагарін В.В. 

Любім В.В. 

Семеничев М.П. 

Стрілецький В.О. 

І місце – 2 

вих. 

ІІ місце – 3 

вих. 

ІІІ місце – 

3 вих. 

3 командне 

місце 

30 Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу робіт 

юних фото та відео 

м. Слов’янськ  

ДОЦТТДЮ 

09.09.-20.09.2019 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова О.О. 

Рижих Н.О. 

Милютинова М.Ф. 

І місце – 8 

вих. 

ІІ місце – 3 

вих. 



аматорів «Моя 

Україно!» (заочно) 

Соломко Г.В. 

Горносталь В.П. 

ІІІ місце – 

2 вих. 

 

31 VІ етап та фінал 

Чемпіонату 

Донецької області зі 

спортивного 

орієнтування серед 

учнівської молоді 

"DonOrientChamp" 

с. Торське  

Лиманського 

району 

18.10–20.10.2019 

Дойч Т.Л. І місце – 2 

вих. 

ІІ місце – 1 

вих. 

ІІІ місце – 2 

вих. 

5 командне 

місце 

32 Всеукраїнський 

конкурс робіт юних 

фото та відео 

аматорів «Моя 

Україно!» (заочно) 

м. Київ 

до 22.11.2019 

 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова О.О. 

Соломко Г.В. 

Милютинова М.Ф. 

Рижих Н.О. 

Вихованців 

7 

І місце – 1 

вих. 

ІІ місце – 3 

вих. 

ІІІ місце – 3 

вих. 

33 Всеукраїнська 

виставка-конкурс із 

історико-технічного 

стендового 

моделювання 

05.12.2019–

07.12.2019 

м. Запоріжжя 

 

Стрілецький В.О. 

Лисих Г.В. 

4 вихованців 

ІІ місце – 

1 вих. 

ІІІ місце – 

1 вих. 

 
 
 
 

            
 
 

Участь  у обласних та 
Всеукраїнських масових заходах 

(2017 рік)   

обласні змагання 

обласні виставки, конкурси 

Всеукраїнські змагання 

Всеукраїнські виставки, конкурси 

Участь  у обласних та 
Всеукраїнських масових заходах 

(2018 рік)   

обласні змагання 

обласні виставки, конкурси 

Всеукраїнські змагання 



 
 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва 

розташований в орендованих приміщеннях. Частина заходів проводиться у 

БК «Бетонмаш». Фінансування потреб Центру проводиться за наявності 

належного фінансування департаментом освіти і науки Донецької ОДА. Всі 

закупівлі здійснюються через систему закупівель ПРОЗОРО. Протягом 

2019 року було придбано: верстат токарний по металу,верстат лобзиковий, 

верстаки, набори для радіопеленгації, апаратура  для радіоуправління  

літаками та судами, радіокерований ракетоплан, бензиновий генератор, 

мольберти, меблі розкладні, шафи для обладнання кабінетів гурткової роботи, 

оргтехніка: системні блоки, монітори ксерокс, блоки безперебійного 

живлення, матеріали для гурткової роботи та на проведення заходів. 

Комп’ютери підключено до мережі Internet, є WI-FI. 

Адміністрацією та бухгалтерією закладу планово проводиться 

інвентаризація майна. 

Матеріально-технічна база поступово оновлюється та доповнюється. 

 

Соціальний захист працівників ДОЦТТДЮ 

Педагогічні працівники в повному обсязі отримали щорічну грошову 

винагороду згідно чинного законодавства на підставі Положення про 

преміювання. Щомісячно виплачувалася надбавка за вислугу років у 

відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати залежно від стажу 

педагогічної роботи) у розмірах, передбачених чинним законодавством. 

Преміювання працівників за підсумками роботи проводиться 

відповідно до результатів роботи. 

При наявності збільшеного навантаження працівникам Центру 

встановлені доплати за складність, напруженість у роботі. 

Щорічні основні відпустки працівники отримують відповідно до 

графіку відпусток, який узгоджений з ПК. 

Участь  у обласних  та всеукраїнських 
масових заходах (2019 рік)   

обласні змагання 

обласні виставки, конкурси 

Всеукраїнські змагання 

Всеукраїнські виставки, конкурси 



Правом на відпустки для навчання у ВНЗ користуються працівники 

згідно з довідками-викликами на сесії. 

Відповідно до ст.ст. 54, 56 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону 

України «Про позашкільну освіту», вимог Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, у 2019 році з метою 

підвищення рівня професійної майстерності при Донецькому обласному 

інституті післядипломної освіти педагогічних працівників пройшли курси 

підвищення кваліфікації 3 педагога ДОЦТТДЮ. 

 

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 2019 рік здійснювалась 

перевірка наповнюваності гуртків. 

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. 

У закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність закладу позашкільної освіти. 

Управління Донецьким обласним центром технічної творчості дітей та 

юнацтва здійснюється згідно плану роботи закладу на рік, навчального 

плану, календарних планів керівників гуртків. Така система планування 

забезпечує координацію діяльності ДОЦТТДЮ, контролю та 

взаємоконтролю в процесі роботи та сприяє досягненню ефективності та 

вдосконаленню освітнього процесу і забезпечує його планомірний розвиток.  


