
Звіт про роботу  

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва  

за період карантину з 15.04.–25.05.2020 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», наказів директора ДОЦТТДЮ від 12.03.2020 № 21 

«Про призупинення освітнього процесу» (зі змінами), від 16.03.2020 № 8-зп 

«Про встановлення режиму роботи Центру та оплату праці працівників» (зі 

змінами), від 22.05.2020 № 13-зп «Про встановлення режиму роботи Центру та 

оплату праці працівників» керівники гуртків були переведені на дистанційну 

форму роботи. Усім іншим працівникам з 40-годинним робочим тижнем було 

запроваджено гнучкий режим роботи. 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Мета заходу Результативні показники 

1.  Підбиття підсумків 

обласного етапу 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

науково-технічної 

творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість – тобі 

Україно!» 

18.04.–

27.04.2020 

з метою  

оцінювання робіт та 

нагородження 

переможців 

подано 104 експоната, з них 

вихованці ДОЦТТДЮ – 11 

робіт. 

Вихованці ДОЦТТДЮ 

посіли:  

І місць – 5 вих., 

ІІ місць – 2 вих., ІІІ місць – 

4 вих.  

2.  Підготовка 

документації та 

експонатів до 

участі у 

Всеукраїнських 

виставках «Знай і 

люби свій край», 

«Наш пошук і 

творчість – тобі 

Україно!» 

травень 2020 з метою участі у 

Всеукраїнських 

виставках  

усього беруть участь 146 

експонатів, з них робіт 

вихованців ДОЦТТДЮ – 30 

3.  Підготовка та 

проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу робіт 

юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» 

(заочний) 

27.04.–

17.05.2020 

з метою 

стимулювання 

творчого, 

інтелектуального, 

духовного розвитку 

задоволення потреб 

дітей та юнацтва у 

творчій 

самореалізації 

усього беруть участь 142 

експонати, з них робіт 

вихованців ДОЦТТДЮ – 20 

4.  Участь у 

обласному 

конкурсі рукописів 

та навчальної 

травень 2020 з метою підвищення 

якості та 

вдосконалення 

змісту позашкільної 

конкурс триває 



літератури для 

закладів 

позашкільної 

освіти 

освіти, забезпечення 

гуртків навчальною 

літературою 

5.  Проходження 

курсів підвищення 

кваліфікації 

керівників гуртків 

(дистанційно) 

06.04.–

10.04.2020 

з метою підвищення 

професійної 

майстерності 

курси тривають  

6.  Організація 

дистанційного 

навчання для 

вихованців 

протягом 

карантину 

з метою організації 

освітнього процесу 

розміщення майстер-класів 

на Facebook-сторінці: 

https://www.facebook.com/pe

ople/Технічна-

Творчість/100029459016856, 

та у створених групах 

Viber, Skype, ZOOM 

7.  Здійснення 

контролю за 

дистанційною 

роботою керівників 

гуртків 

з 12.03.2020 з метою організації 

освітнього процесу 

 

8.  Виконання 

поточних звітів з 

реалізації 

Програми НПВ, 

плану спільних дій 

з ООС.  

з 12.03.2020 з метою організації 

освітнього процесу 

 

9.  Здійснення 

закупівель через 

систему ПРОЗОРО 

з 12.03.2020 з метою 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Центру 

згідно з планом закупівель 

10.  Планове навчання  

з охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності 

(дистанційно) 

з 16.03.2020 з метою 

недопущення 

травматизму та 

забезпечення 

безпечних умов 

праці 

беруть участь директор та 

заступники директора 

11.  Участь у вебінарах 

«Як підготувати 

вчителя до 

сертифікації», 

«Психологічний 

антикоронавірус: 

як налаштуватися 

на дистанційну 

роботу, споживати 

інформацію та 

опиратися паніці», 

«Як психологічно 

протистояти 

стресогенності 

пандемії», «Як 

організувати 

протягом 

квітня 

з метою підвищення 

професійної 

майстерності 

взяли участь педагоги 

закладу  

https://www.facebook.com/people/Технічна-Творчість/100029459016856
https://www.facebook.com/people/Технічна-Творчість/100029459016856
https://www.facebook.com/people/Технічна-Творчість/100029459016856


навчальний процес 

у школі під час 

карантину: досвід 

роботи», 

«Дієтологічний, 

фармокологічний 

та психологічний 

супровід 

підготовки 

спортсменів», 

«Дистанційне 

навчання: 

психологічні та 

методичні 

аспекти», «ZOOM у 

дистанційному 

освітньому процесі: 

алгоритм роботи», 

«Як ефективно 

планувати та 

організовувати 

освітній процес: 

лайвхаки 

методичного 

конструктора», 

«Підвищуємо 

кваліфікацію 

онлайн» 

12.  Участь у ZOOM-

конференції для 

МОН та директорів 

обласних закладів 

позашкільної 

освіти 

30.04.2020 з метою надання 

методичних 

рекомендацій щодо 

проведення масових 

заходів серед 

учнівської молоді 

взяли участь директор та 

заступник директора з НВР 

13.  Участь в днях 

активності до 100-

річчя з дня 

народження 

Григорія 

Тютюнника 

(он-лайн) 

(позаплановий) 

18.04 – 

26.04.2020 

з метою 

популяризації 

радіозв’язку на КХ 

Диплом «Григорій 

Тютюнник» 

14.  Участь у 

двосторонніх 

радіозв’язках 

(спостереженнях) 

телеграфом і 

телефоном з 

радіоаматорами 

різних країн і 

територій світу за 

списком диплома 

«DXCC» до 

Всесвітнього дня 

18.04 – 

22.04.2020 

з метою активізації 

роботи дитячих 

аматорських 

радіостанцій 

Диплом «Всесвітній день 

радіоаматора» – 2020 



радіоаматорів 2020 

(он-лайн) 

(позаплановий) 

15.  Участь у 

радіозв’язку на 

честь засновників 

Києва 

(он-лайн) 

(позаплановий) 

01.05 – 

18.05.2020 

 

з метою 

популяризації 

радіозв’язку на КХ 

Диплом «КИЇВ» 

16.  Участь у 

радіозв’язку з СПС 

та ВВВ в меморіалі 

«Перемога 75» 

(он-лайн) 

(позаплановий) 

02.05 – 

09.05.2020 

з метою активізації 

роботи колективних 

та індивідуальних 

дитячих 

аматорських 

радіостанцій 

Диплом «Перемога 75» 

17.  Участь у ІІ та ІІІ 

етапах Чемпіонату 

Донецької області 

зі спортивного 

орієнтування серед 

учнівської молоді 

«DonOrientChamp»  

(он-лайн) 

04.05 – 

10.05.0.2020 

з метою  

набуття роботи з 

мапами місцевості 

 

ІІ місце – 1 вих. 

18.  Участь у 

відкритому турнірі 

з Інтернет-трейл-

орієнтування 

«Internet Trail-O 

Київ – Перемога – 

75» 

(он-лайн) 

(позаплановий) 

09.05 – 

12.05.2020 

з метою підвищення 

майстерності 

учнівської молоді та 

керівників гуртків 

спортивно-

технічного профілю 

ІІ місце– 1 вих. 

ІІІ місце – 2 вих. 

 

19.  участь у 

Всеукраїнській 

науково-

практичній 

конференції 

«Перспективні 

напрямки сучасної 

науки та освіти» 

(публікація статей) 

19.05.–

20.05.2020 

з метою підвищення 

професійної 

майстерності 

взяли участь 5 педагогів 

20.  Участь у 

Міжнародному 

дитячому 

медіафестивалі 

«Дитятко» 

(заочний етап) 

травень – 

червень 2020 

з метою виявлення 

та підтримки 

обдарованої молоді 

очікуємо результати 

21.  Участь у 

віртуальних 

змаганнях VirtualO 

– Dnipro National 

Historical Museum 

зі спортивного 

орієнтування у 

25.05 – 

30.05.2020 

 

з метою тренування 

зорової уважності, 

популяризації 

історичних 

цінностей України, 

зібраних істориками 

у 

очікуємо результати 



заданому напрямку 

у приміщення 

(он-лайн) 

(позаплановий) 

Дніпропетровськом

у національному 

історичному музеї 

ім. Д. Яворницького 

22.  Складання 

«Словник термінів 

для методистів та 

керівників гуртків 

інформаційно-

технічного 

профілю закладів 

позашкільної 

освіти» 

протягом 

квітня-

травня 

З метою участі у 

обласному конкурсі 

рукописів 

навчальної 

літератури для 

позашкілля 

конкурс триває, очікуємо 

результати 

23.  Укладання 

навчально-

методичного 

посібника з 

інформаційних 

технологій  

протягом 

квітня-

травня 

з метою організації 

освітньої роботи та 

застосування ІКТ в 

освітній діяльності 

розробляється 

 

 

Директор         Ігор БОРИСЕНКО 


