
Звіт про діяльність  

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва  

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Основним напрямом діяльності Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва (далі – Центр) є науково-технічний. 

Головною метою є: 

залучення вихованців до активної діяльності з набуття техніко-

технологічних умінь та навичок, організація змістовного дозвілля; 

надання позашкільної освіти в галузі науки і техніки, забезпечення 

навчання і виховання дітей,  учнівської та студентської молоді у позаурочний 

час; 

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського 

досвіду; 

виховання у підлітків почуття власної гідності, відповідальності перед 

законом за свої дії; 

формування здорового способу життя учасників освітнього процесу. 

Головні завдання закладу: реалізація державної політики у сфері 

позашкільної освіти засобами науково-технічної творчості; 

надання методичної допомоги закладам освіти області з питань 

впровадження форм і методів науково-технічної творчості з учнівською 

молоддю в практику навчально-виховної діяльності, а також моніторинг 

діяльності міських та районних центрів технічної творчості Донецької області; 

створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

всебічних потреб дітей та юнацтва у позашкільній освіті у сфері науково-

технічної, дослідницько-експериментальної та інших видів діяльності, 

організація їх дозвілля і відпочинку; 

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, 

стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток 

дослідницької діяльності вихованців у різних видах технічної творчості; 

формування психологічної готовності вихованців до обґрунтованого 

вибору професій з урахуванням їх здібностей, уподобань, інтересів, створення 

умов для професійного самовизначення; 

формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної 

громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя; 

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні 

відповідно до особистих інтересів і здібностей; 

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи 

серед учнівської молоді, педагогічної та батьківської громадськості; 

просвітницька діяльність. 

Гурткова робота в Центрі організована на базі навчальних закладів 

міст та районів області, що дає можливість охопити позашкільною освітою 

більшу кількість вихованців, набуває більш зручний характер особливо для 

вихованців, віддалених від закладів позашкільної освіти. 

 



У 2019-2020 навчальному році освітній процес в Центрі був 

організований за такими напрямами: 

 

Спортивно-технічний  
7 гуртків (23 груп, 345 вихованців); 

Інформаційно-технічний  
4 гуртка (5 груп, 75 вихованців); 

Предметно-технічний  
3 гуртка (6 груп, 90 вихованців); 

Художньо-технічний  
6 гуртків (24 груп, 360 вихованців); 

Початково-технічний 
1 гурток (2 групи, 30 вихованців); 

Декоративно-ужитковий  
3 гуртка (13 груп, 195 вихованців)  

Усього груп – 73 (1095 вихованців)  

 

Теоретичні і практичні заняття проводяться на базі:  

м. Краматорськ (СЮТ – 60 вих.; НВК «ЗОШ №32 – ДНЗ» – 60 вих; 

ЗОШ №16 – 60 вих.) 

Усього груп – 12 (180 вихованців). 

смт Магнуш (ЦДЮТ – 30 вих.) 

Усього груп – 2 (30 вихованців). 

м. Маріуполь(МЦНТТУМ – 60 вих.) 

Усього груп – 4 (60 вихованців). 

с. Іллінівка ОТГ (Іллінівський опорний ЗЗСО з поглибленим вивченням 

іноземних мов – 45 вих.) 

Усього груп – 3 (45 вихованців). 

с. Хрестище (ЗОШ – 15 вих.) 

Усього груп – 1 (15 вихованців). 

м. Бахмут (ЗОШ №24 – 30 вих., СК «Металург» – 15 вих.) 

Усього груп – 3 (45 вихованців). 

м. Слов’янськ (ССЗОШ-інтернат №23 – 30 вих., ЗОШ № 10 – 105 вих., 

ЗОШ №17 – 15 вих., СОЗЗСО №13 – 75 вих., ЗЗСО № 14 – 

60 вих., педагогічний ліцей – 30 вих., ССЗШІ №41 – 15 вих., Слов’янська філія 

міської бібліотеки №4 – 15 вих., КУ «Центр соціальної реабілітації дітей 

інвалідів» – 15 вих.) 

Усього груп – 24 (360 вихованців). 

ДОЦТТДЮ – 24 груп (360 вихованців) 

 

Усього груп – 73 (1095 вихованців) 

 



Освітній процес у закладі забезпечували 37 педагогів, з них: 

4 методиста, 3 завідувача відділами, 27 керівників гуртків, з них – 

11 сумісників. 

Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва 

здійснює свою освітню діяльність на підставі Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про 

позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.04.2003 р. № 238, Постановою Кабінету Міністрів від 

27.08.2010 р. за № 669 «Про внесення змін до Положення про позашкільний 

навчальний заклад», Концепції позашкільної освіти та виховання, Державної 

програми «Вчитель», Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в України», виконання 

державних, регіональних, міських програм розвитку позашкільної освіти, 

наказів і рекомендацій МОНУ, Статуту ДОЦТТДЮ. 

 

Аналіз організаційно-методичної роботи 
 

Відповідно до плану роботи Центру педагогічний колектив у 2019-2020 

навчальному році працював над 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 роботи методичних об’єднань було вдосконалення 

методичної 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 проблеми 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 гуртків проводилися  

майстер-класи. Педагогічні працівники закладу брали участь у педагогічних 

радах, засіданнях методичної ради, методичних об’єднань, обласних 

семінарах-практикумах, науково-практичних конференціях. 

 

 



Участь педагогічних працівників Центру в обласних та  

Всеукраїнських семінарах-практикумах, конференціях 

 

№ 

з/п 
ПІБ педагогічного 

працівника 

Місце проведення Захід 

1. Калігаєва О.П. 

Милютинова М.Ф. 

м. Київ 

18.09.2019 

«Толока 

позашкільників» 

Всеукраїнський форум 

позашкільників 

«Формування 

національно-культурної 

ідентичності особистості 

в сучасних умовах» 

2 Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф., 

Соломко Г.В., 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бахмутський 

міський  

Центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Бахмут 

08.10.2019 

Обласний семінар-

практикум для 

керівників гуртків 

«Початкове технічне 

моделювання», 

«Технічний дизайн», 

«Паперопластика», 

«Орігамі» 

3. Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф  

Соломко Г.В. 

Яворська Т.С., 

Семікоз О.А. 

Станція юних 

техніків управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради 

м. Краматорськ 

08.11.2019 

Обласний семінар-

практикум для 

керівників гуртків 

«Виготовлення 

сувенірів», 

«Моделювання іграшок 

сувенірів», 

«Бісероплетіння» 

4. Борисенко І.В. 

Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

ДОЦТТДЮ 

м. Слов’янськ 

28.11.2019 

Обласний семінар для 

керівників гуртків 

радіоелектронного 

конструювання та основ 

робототехніки 

5. Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Горячова К.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

Бондар Л.А. 

Яворська Т.С. 

 

ДОЦТТДЮ 

м. Слов’янськ 

05.12.2019 

Обласний семінар-

практикум для 

керівників гуртків  

«Гончарство», 

«Різьблення по дереву» 

та образотворчого 

профілю 



6. Борисенко І.В. 

Калігаєва О.П. 

Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

ДОЦТТДЮ 

м. Слов’янськ, 

11.12.2019 

МЦНТТУМ  

м. Маріуполь 

13.12.2019 

Обласний семінар-

практикум для 

методистів закладів 

позашкільної освіти 

науково-технічного 

напряму міст та районів 

області (південна та 

північна зона) 

7. Теліус В.І. 

 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти 

м. Слов’янськ  

14.11.2019 

Науково-практична 

конференція 

«Досягнення та виклики 

національно-

патріотичного 

виховання в регіоні» 

8. Теліус В.І., 

Калігаєва О.П. 

 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти 

м. Слов’янськ 

20.02.2020 

Обласний конкурс 

«Джерело творчості – 

керівник гуртка» 

9. Борисенко І.В. 

Стрельцова О.О. 

Соломко Г.В. 

Милютинова М.Ф. 

Горносталь В.П.  

Феофанова Є.А. 

Горячова К.С. 

Іванов С.Ю. 

Рижих Н.О. 

Калігаєва О.П. 

м. Слов’янськ  

Донецький 

обласний центр 

технічної творчості 

дітей та юнацтва 

06.02.2020 

 

Обласний семінар для 

керівників гуртків 

інформаційно-

технічного профілю та 

цифрової фотографії 

10 Дойч Т.Л. м. Краматорськ 

Донецький 

обласний центр 

туризму та 

краєзнавства 

(позаплановий) 

 06.02.2020 

Обласний семінар суддів 

та керівників команд зі 

спортивного 

орієнтування 

11 Дойч Т.Л. м. Полтава 

Полтавський 

обласний центр 

туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 

(позаплановий)  

12.03 – 15.03.2020 

Відкритий обласний 

семінар секретарів 

змагань зі спортивного 

орієнтування 



12 Андросова В.М. 

Дойч Т.Л. 

Іванов А.Ю. 

Лисих Г.В. 

Семеничев М.П. 

Стрілецький В.О. 

Тарасов І.М. 

Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий)  

01.04.2020 

 

Вебінар «Як підготувати 

вчителя до сертифікації» 

13 Андросова В.М. 

Іванов А.Ю. 

Неминущий В.Г. 

Поспєлов С.В. 

Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий) 

03.04.2020 

 

Вебінар «Психологічний 

антикоронавірус: як 

налаштуватися на 

дистанційну роботу, 

споживати інформацію 

та опиратися паніці» 

14 Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий) 

09.04.2020 

 

Вебінар «Як 

психологічно 

протистояти 

стресогенності 

пандемії» 

15 Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий) 

09.04.2020 

Вебінар «Як 

організувати навчальний 

проце у школі під час 

карантину: досвід 

роботи» 

16 Андросова В.М. 

Шестопалова В.Ф. 

Іванов С.Ю. 

Феофанова Є.А. 

Баранов Г.Б. 

м. Київ  

Міністерство 

молоді та спорту 

України, НОК 

України та 

навчально-науковий 

олімпійський 

інститут НУФВСУ 

(позаплановий) 

квітень – травень 

2020 

Онлайн вебінар 

«Дієтологічний, 

фармокологічний та 

психологічний супровід 

підготовки спортсменів» 

17 Дойч Т.Л. Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий) 

16.04.2020 

Вебінар «Дистанційне 

навчання: психологічні 

та методичні аспекти» 

18 Дойч Т.Л. Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий) 

16.04.2020 

Вебінар «ZOOM у 

дистанційному 

освітньому процесі: 

алгоритм роботи» 

19 Шестопалова В.Ф. Цифрове 

видавництво MCFR 

Вебінар «Як ефективно 

планувати та 



(позаплановий) 

23.04.2020 

 

організовувати освітній 

процес: лайфхаки 

методичного 

конструктора» 

20 Шестопалова В.Ф. Цифрове 

видавництво MCFR 

(позаплановий) 

29.04.2020 

Вебінар «Підвищуємо 

кваліфікацію онлайн» 

21 Андросова В.М. 

Рижих Н.О. 

Семікоз О.А., 

Феофанова Є.А., 

Горячова К.С. 

м. Слов’янськ  

ДВНЗ «Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет» 

19.05 – 20.05.2020 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

викладачів і студентів 

Донбаського державного 

педагогічного 

університету, учителів 

та учнів 

загальноосвітніх 

закладів 

22 Андросова В.М. 

Рижих Н.О. 

квітень – червень 

2020 

м. Краматорськ 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу рукописів 

навчальної літератури 

для закладів 

позашкільної освіти 

 

На 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.  

 

Атестація педагогічних працівників  
 

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону 

України «Про освіту» (ст. 50), Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550, наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473 «Про 

затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних 



працівників», листа МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 «Щодо підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників», Постанови КМУ від 

21.081.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників». 

У 2019 – 2020 навчальному році атестацію пройшли два педагога 

відділу: керівник гуртка «Юні користувачі персонального комп’ютера» 

Іванов С.Ю., Теліус В.І., Рижих Н.О., які підвищили тарифний розряд з 10 

на 11 тарифний розряд, та методисти: Шестопалова В.Ф., Милютинова 

М.Ф., Соломко Г.В., які підтвердили 12 тарифний розряд.  

 

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 освітнього процесу, можливості кадрового та матеріально-

технічного забезпечення Принциповим положенням в організації цієї 

роботи є забезпечення на кожному рівні максимальних умов для виявлення 

творчих здібностей дітей, розвитку їх інтересів до творчої діяльності. 

 

Список гуртків Центру 

 

№

з/п 

ПІБ 

керівника 

гуртка 

Назва гуртка Місце 

розташуванн

я 

К-ть 

вихов 

Напрям 

1 Бондар  

Людмила 

Анатоліївна 

Студія 

образотворчого 

мистецтва 

Слов’янська 

ЗОШ № 10 

60 Художньо-

естетичний 

2 Борисенко  

Ігор 

Володимирович 

Технічний дизайн 

 

ДОЦТТДЮ 

 

15 Художньо-

технічний 

3 Горносталь 

Валентина 

Петрівна 

Виготовлення 

сувенірів 

 

Цифрове фото  

Слов’янська 

філія міської 

бібліотеки №4 

КУ «Центр 

соціальної 

реабілітації 

дітей інвалідів» 

15 

 

15 

Художньо-

технічний 

 

Художньо-

технічний 

4 Горячова 

Катерина 

Станіславівна 

Паперопластика Слов’янська 

ЗОШ №10 

15 

 

Художньо-

технічний 



5 Калігаєва  

Олена Павлівна 

Паперопластика  Слов’янська 

ЗОШІ №10 

15 Художньо-

технічний 

6 Феофанова 

Євгенія 

Андріївна 

Технічний дизайн Слов’янська 

ЗОШ №13 

ДОЦТТДЮ 

45 Художньо-

технічний 

7 Милютинова 

Марина 

Федорівна 

Виготовлення 

сувенірів 

Слов’янська 

ЗЗСО №14 

15 Початково-

технічний 

8 Рижих Наталія 

Олександрівна 

Технічний дизайн 

 

Слов’янська 

ЗОШ №10 

15 Художньо-

технічний 

9 Рожненко 

Олена  

Владиславівна 

Технічний дизайн 

 

Слов’янський 

педагогічний 

ліцей 

15 Художньо-

технічний 

10 Овчаренко 

Тетяна 

Олегівна 

Виготовлення 

сувенірів 

Слов’янська 

ССЗШІ №41 

15 Художньо-

технічний 

11 Семікоз Оксана 

Анатоліївна 

Виготовлення 

сувенірів 

Слов’янська 

ЗОШ №13 

ДОЦТТДЮ 

60 Художньо-

технічний 

12 Соломко 

Галина 

Валеріївна 

Паперопластика 

Слов’янська 

ЗЗСО №14 

 

15 Початково-

технічний 

13 Бикова 

Вікторія 

Станіславівна 

Гончарство ДОЦТТДЮ 60 Художньо-

технічний 

14 Стрельцова 

Олена 

Олександрівна 

Виготовлення 

сувенірів 

Слов’янська 

ЗОШ №13 

15 Художньо-

технічний 

15 Стрілецький 

Валерій 

Олександрович 

Різьблення по 

дереву 

Краматорський 

НВК «ЗОШ 

№32 – ДНЗ» 

15 Художньо-

естетичний 

16 Теліус 

Володимир 

Іванович 

Початкове технічне 

моделювання 

Різьблення по 

дереву 

Слов’янська 

ЗЗСО №14 

 

ДОЦТТДЮ 

 

50 

 

 

17 

Початково-

технічний 

 

Художньо-

естетичний 

17 Тарасов Іван 

Миколайович 

Різьблення по 

дереву 

Іллінівська ОТГ 

 

15 

 

Художньо-

естетичний 

18 Шаповалова 

Олена 

Олександрівна 

Моделювання 

іграшок та сувенірів 

Слов’янський 

педагогічний 

ліцей 

15 

 

Художньо-

технічний 

19 Яворська 

Тетяна 

Станіславівна 

Моделювання 

іграшок- сувенірів 

Живопис 

Слов’янська 

ЗОШІ №1 

 

15 

 

 

Художньо-

технічний 

 



ДОЦТТДЮ 45 Художньо-

естетичний 

20 Баранов 

Геннадій 

Борисович 

Різьблення по 

дереву 

РЦДТ  

смт. Машгуш 

15 Художньо-

естетичний 

21 Гагарін Валерій 

Володимирович 

Авіамоделювання 

Автомоделювання 

ДОЦТТДЮ 30 

30 

Спортивно-

технічний 

22 Гайдар Сергій 

Олегович 

Основи 

комп’ютерних 

технологій 

ДОЦТТДЮ 15 Спортивно-

технічний 

23 Дойч Тетяна 

Леонтіївна 

Спортивна 

радіопеленгація 

м. Бахмут 

ЗОШ № 24 

45 Спортивно-

технічний 

24 Долгополова 

Світлана 

Костянтинівна 

Юні оператори 

аматорської служби 

радіозв’язку 

МЦНТТУМ 

 

15 Спортивно-

технічний 

25 Іванов Антон 

Юрійович 

Основи 

робототехніки та 

комп’ютерного 

моделювання 

Радіоелектронне 

конструювання 

 

ДОЦТТДЮ 15 

 

 

 

30 

Спортивно-

технічний 

26 Іванов Сергій 

Юрійович 

Юні користувачі 

персонального 

комп’ютера 

Хрестищанська 

ЗОШ 

15 Спортивно-

технічний 

27 Козлов 

В’ячеслав 

Володимирович 

Ракетомоделювання МЦНТТУМ 15 Спортивно-

технічний 

28 Котляров 

Леонід 

Миколайович 

Основи 

комп’ютерного 

набору 

Слов’янська 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа-інтернат 

№ 23 

15 Спортивно-

технічний 

29 Кривошеєнко 

Дмитро 

Андрійович 

Художня 

комп’ютерна 

анімація 

Слов’янська 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа-інтернат 

№ 23 

15 Спортивно-

технічний 

30 Лисих Георгій 

Валентинович 

Судномоделювання МЦНТТУМ 15 Спортивно-

технічний 

31 Любім Вадим 

Вадимович 

Авіамоделювання 

 

Конструювання 

повітряних зміїв 

Краматорська 

СЮТ 

60 Спортивно-

технічний 



32 Неменущий 

Валерій 

Григорович 

Юні конструктори 

приладів 

радіоелектроніки 

ДОЦТТДЮ 30 Спортивно-

технічний 

33 Поспєлов Сергій 

Володимирович 

Радіоелектронне 

конструювання 

МЦНТТУМ 15 Спортивно-

технічний 

34 Семеничев 

Микола 

Петрович 

Авіамоделювання  

Конструювання 

повітряних зміїв 

ЗОШ № 16 

м. Краматорськ 

45 

15 

Спортивно-

технічний 

35 Стрілецький 

Валерій 

Олександрович 

Судномоделювання 

Авіамоделювання 

Краматорський 

НВК «ЗОШ № 

32-ДНЗ» 

30 

15 

Спортивно-

технічний 

36 Тарасов Іван 

Миколайович 

Ракетомоделювання Іллінівська ОТГ 30 Спортивно-

технічний 

37 Феофанова 

Євгенія 

Андріївна 

Дитяча анімація ДОЦТТДЮ 15 Спортивно-

технічний 

 

Протягом року здійснювалась участь у різних масових заходах, 

виставках, змаганнях, науково-практичних конференціях, семінарах міського, 

обласного, Всеукраїнського рівнів. На високому рівні досягнення в гуртках: 

«Судномоделювання», керівники Лисих Г.В. та Стрілецький В.О., «Спортивна 

радіопеленгація», керівник Дойч Т.Л., «Ракетомоделювання», керівник 

Тарасов І.М., «Авіамоделювання», керівники Любім В.В., Стрілецький В.О. та 

Семеничев М.П., «Юні оператори аматорської служби зв’язку», керівник 

Долгополова С.Л., «Радіоелектронне конструювання», керівники Іванов А.Ю. 

та Поспєлов С.В., «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання», 

керівник Іванов А.Ю., «Моделювання іграшок та сувенірів» керівник Яворська 

Т.С., «Виготовлення сувенірів» – керівник Семікоз О.А., «Технічний дизайн», 

керівник Рижих Н.О., «Студія образотворчого мистецтва» – керівник 

Бондар Л.А., «Різьблення по дереву» – керівник Теліус В.І., «Гончарство» – 

керівник Бикова В.С. 

 

Досягнення педагогічних працівників та вихованців Центру 

 

№  

з/п 

Назва заходу Дата та місце ПІБ керівника 

гуртка 

Результат 

1 Всеукраїнські 

відкриті 

заходи 

учнівської 

молоді 

(юніори) на 

Кубок 

України з 

22.08.2019 – 

25.08.2019  

м. Дніпро,  

УДЦПО спільно з 

Федерацією 

судномоделізму і 

судномодельного 

спорту України та 

Андросова 

В.М. 

Лисих Г.В. 

Подяка за якісне 

суддівство 



судномодельн

ого спорту 

(«S»-

радіокеровані 

яхти) 

(ІV ранг) 

Комітетом з 

фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства освіти 

і науки України 

(3 вихованця) 

2 Участь у V 

етапі 

Чемпіонату 

Донецької 

області зі 

спортивного 

орієнтування 

серед 

учнівської 

молоді 

«DonOrientCh

amp» 

07.09.2019 

м. Краматорськ, 

парк культури та 

відпочинку 

«Ювілейний» 

(7 вихованців) 

Дойч Т.Л. Учасники 

3 Всеукраїнські 

змагання 

учнівської 

молоді 

(молодші 

юнаки, старші 

юнаки) зі 

спортивної 

радіопеленгац

ії (ІV ранг) 

20.09.2019 – 

22.09.2019 

м. Київ,  

УДЦПО спільно з 

ГО «Ліга 

радіоаматорів 

України» 

(6 вихованців) 

Дойч Т.Л. 

Шестопалова 

В.Ф. 

ІІ місце – 1вих. 

ІІІ місце – 1 вих. 

Подяка за якісне 

суддівство 

4 Участь з 

радіозв’язку з 

СПС 

EN185UNIY з 

нагоди        

185- річчя 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка  

(позапланови

й) 

22.09.2019 

Ліга радіоаматорів 

України 

(радіостанція 

UX8IXX 

12 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом 

«EN185UNIY» 

5 Обласний 

конкурс-

змагання 

28.09.2019 

м. Слов’янськ 

Донецький 

Андросова 

В.М. 

Іванов А.Ю. 

 І місце – 2 вих. 

ІІ місце – 3 вих. 

ІІІ місце – 2 вих. 



робототехніки обласний центр 

технічної творчості 

дітей та юнацтва 

(7 команд – 

18 учасників) 

Поспєлов 

С.Ю. 

Шестопалова 

В.Ф. 

 

І, ІІ та ІІІ 

командні місця 

6 Участь у VІ 

етапі 

Чемпіонату 

Донецької 

області зі 

спортивного 

орієнтування 

серед 

учнівської 

молоді 

«DonOrientCh

amp» 

18.10.2019 – 

20.10.2019 

с. Торське  

Лиманського 

району 

(10 учасників) 

Дойч Т.Л. І місце – 2 вих. 

ІІ місце – 1 вих. 

ІІІ місце – 2 вих. 

 

7 Обласний 

конкурс-

змагання з 

інформаційних 

технологій для 

дітей та молоді 

(заочний) 

15.10.2019 – 

31.10.2019 

м. Слов’янськ 

Донецький 

обласний центр 

технічної творчості 

дітей та юнацтва 

(83 учасника) 

Андросова 

В.М. 

Баранов Г.Б. 

Іванов С.Ю. 

Кривошеєнко 

Д.А. 

І місце – 3 вих. 

ІІ місце – 2 вих. 

ІІ місце – 2 вих. 

Комп’ютерна 

графіка 

 

8 Радіозв’язок з 

нагоди 18-

річчя Її 

Королівської 

Високості 

принцеси 

Елізабет 

(позаплановий) 

25.10 – 25.12.2019 

Бельгійська 

радіоаматорська 

ліга (UBA) 

(радіостанція 

UX8IXX 

10 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом «Bronze 

Award» 

9 Обласний етап 

Всеукраїнськи

х відкритих 

заходів 

учнівської 

молоді 

(юніори) з 

авіамодельного 

спорту 

(вільнолітаючі 

моделі літаків 

у приміщенні) 

26.10.2019 

м. Слов’янськ 

Донецький 

обласний центр 

технічної творчості 

дітей та юнацтва 

(10 команд – 

46 учасників) 

Андросова 

В.М. 

Гагарін В.В. 

Любім В.В. 

Семеничев 

М.П. 

Стрілецький 

В.О. 

Шестопалова 

В.Ф. 

І місце – 1 вих. 

ІІ місце – 4 вих. 

ІІІ місце – 3 вих. 

ІІІ командне 

місце  



10 Участь в днях 

активності до 

130-річчя з 

дня 

народження 

українського 

письменника, 

поета, 

публіциста і 

перекладача 

Михайла 

Драй-Хмари 

(позаплановий) 

Грудень 2019 

м. Черкаси 

Громадська Спілка 

«Черкаський 

обласний 

радіоклуб» 

(радіостанція 

UX8IXX 

11 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом 

«Михайло Драй-

Хмара» 

11 Всеукраїнська 

виставка-

конкурс із 

історико-

технічного 

стендового 

моделювання 

05.12 – 07.12.2019 

м. Запоріжжя 

УДЦПО спільно з 

Комунальним 

закладом 

«Запорізький 

обласний центр 

науково-технічної 

творчості 

учнівської молоді 

«Грані» Запорізької 

обласної ради 

(4 учасника) 

Стрілецький 

В.О. 

Лисих Г.В. 

ІІ місце – 1 вих. 

 ІІІ місце – 1 вих. 

12 Участь в 

міжнародних 

КВ і УКВ 

змаганнях, 

присвячених 

пам’яті 

зачинателя 

радіоаматорсь

кого руху в 

місті 

Маріуполі 

Аполлона 

Петровича 

Воробйова 

«Кубок 

Приазов’я» 

(позаплановий) 

06.12.2019 

м. Маріуполь 

Долгополова 

С.К. 

ІІІ командне 

місце 

13 Відкриті 

міські 

22.12.2019 

м. Краматорськ 

Семеничев 

М.П. 

ІІ місце – 1 вих. 

ІІІ місце 



змагання з 

авіамодельног

о спорту 

серед 

школярів 

Донецької 

області 

(позапланові) 

Еколого-

гуманітарний ліцей 

№ 8 

(4 команди – 22 

учасника) 

ІІІ місце – 4 вих. 

ІІІ командне 

місце 

грамота 

керівнику 

команди 

14 Участь з 

радіозв’язку з 

нагоди 

відправки 

вперше в 

історії 

радіоаматорст

ва України 

багатонаціона

льної 

радіоекспедиц

ії на атол 

Токелау п’яти 

українських 

радіоаматорів  

(позаплановий) 

22.12.2019 

Ліга радіоаматорів 

України 

(радіостанція 

UX8IXX 

9 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом «ZK3A» 

15 Обласний 

етап 

Всеукраїнськ

их відкритих 

змагань з 

автомодельно

го спорту 

серед 

учнівської 

молоді 

(юнаки) 

трасові моделі 

класи: G-12st, 

G-12, 

Вантажівка 

13.01.2020. 

м. Покровськ, ПНЗ 

«Станція юних 

техніків відділу 

освіти Покровської 

міської ради 

Донецької області» 

(3 команди – 18 

учасників) 

Андросова 

В.М.  

Організатори 

змагань 

16 Зональні 

змагання із 

запуску 

кімнатних 

авіамоделей 

(позапланові) 

13.01.2020 

м. Слов’янськ 

КЗ «Станція юних 

техніків 

м. Слов’янська»  

(7 вихованців) 

Гагарін В.В. І місце – 1 вих. 

Безбородов  

ІІ місце – 1 вих. 



17 Участь з 

радіозв’язку 

до 

Міжнародног

о Дня Радіо 

«WORLD 

RADIO DAY 

2020» 

(позаплановий) 

10.02 – 11.02.2020 

Ліга радіоаматорів 

України 

(радіостанція 

UX8IXX 

12 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом «WRD–

2020» 

18 Обласний етап 

Всеукраїнськи

х заходів 

учнівської 

молоді з 

радіоелектронн

ого 

конструювання 

15.02.2020 

м. Слов’янськ, 

Донецький 

обласний центр 

технічної творчості 

дітей та юнацтва 

(7 команд – 14 

учасників) 

Андросова 

В.М. 

Іванов А.Ю. 

Неменущий 

В.Г. 

Поспєлов С.В. 

Шестопалова 

В.Ф.  

І місце – 1 вих. 

ІІ місце – 1 вих. 

 ІІІ місце – 2 вих. 

І та ІІІ командні 

місця 

19 Участь у І 

етапі 

Чемпіонату 

Донецької 

області зі 

спортивного 

орієнтування 

серед 

учнівської 

молоді 

«DonOrientCh

amp» 

22.02.2020 

м. Краматорськ, 

парк культури і 

відпочинку 

«Ювілейний» 

Обласний центр 

туризму та 

краєзнавства 

(10 вихованців) 

Дойч Т.Л. ІІ місце – 2 вих. 

ІІІ місце – 1 вих. 

20 Відкриті міські 

змагання з 

авіамодельного 

спорту серед 

школярів 

Донецької 

області 

(позапланові) 

23.02.2020 

м. Краматорськ, 

Еколого-

гуманітарний ліцей 

№ 8 

(11 вихованців)  

Семеничев 

М.П. 

І місце – 1 вих. 

ІІ місце – 1 вих. 

ІІІ командне 

місце 

грамота 

керівнику 

команди 

21 Обласний етап 

Всеукраїнської 

виставки-

конкурсу 

науково-

технічної 

творчості 

учнівської 

17.03.2020 – 

17.04.2020 

м. Слов’янськ,  

Донецький 

обласний центр 

технічної творчості 

дітей та юнацтва 

(114 учасників, 104 

Андросова 

В.М. 

Шестопалова 

В.Ф. 

Гагарін В.В. 

Іванов А.Ю. 

Козлов В.В. 

Лисих Г.В. 

І місце – 4 вих.  

ІІ місце – 2 вих. 

ІІІ місце – 3 вих.  

 



молоді «Наш 

пошук і 

творчість – 

тобі Україно!» 

експонати) Поспєлов С.В. 

Стрілецький 

В.О. 

22 Участь в днях 

активності до 

100-річчя з 

дня 

народження 

Григорія 

Тютюнника 

(онлайн) 

(позаплановий) 

18.04 – 26.04.2020 

м. Черкаси 

Громадська Спілка 

«Черкаський 

обласний 

радіоклуб» 

(радіостанція 

UX8IXX 

7 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом 

«Григорій 

Тютюнник» 

23 Участь у 

двосторонніх 

радіозв’язках 

(спостережен

нях) 

телеграфом і 

телефоном з 

радіоаматора

ми різних 

країн і 

територій 

світу за 

списком 

диплома 

«DXCC» до 

Всесвітнього 

дня 

радіоаматорів 

2020 

(онлайн) 

(позаплановий) 

18.04 – 22.04.2020 

Ліга радіоаматорів 

України 

(радіостанція 

UX8IXX 

9 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом 

«Всесвітній день 

радіоаматора» – 

2020 

24 Участь у 

радіозв’язку 

на честь 

засновників 

Києва 

(онлайн) 

(позаплановий) 

01.05 – 18.05.2020 

Ліга радіоаматорів 

України 

(радіостанція 

UX8IXX 

10 вихованців) 

Долгополова 

С.К. 

Диплом «КИЇВ» 

25 Участь у 

радіозв’язку з 

СПС та ВВВ в 

меморіалі 

02.05 – 09.05.2020 

Ліга радіоаматорів 

України 

(радіостанція 

Долгополова 

С.К. 

Диплом 

«Перемога 75» 



«Перемога 

75» 

(онлайн) 

(позаплановий) 

UX8IXX 

12 вихованців) 

26 Участь у ІІ та 

ІІІ етапах 

Чемпіонату 

Донецької 

області зі 

спортивного 

орієнтування 

серед 

учнівської 

молоді 

«DonOrientCh

amp»  

(онлайн) 

04.05 – 10.05.0.2020 

Обласний центр 

туризму та 

краєзнавства 

(8 вихованців) 

Дойч Т.Л. ІІ місце – 1 вих. 

27 Участь у 

відкритому 

турнірі з 

Інтернет-

трейл-

орієнтування 

«Internet Trail-

O Київ – 

Перемога – 

75» 

(онлайн) 

(позаплановий) 

09.05 – 12.05.2020 

м. Київ 

Дитячі клуби м. 

Києва «Бембі» та 

«Нептур» та 

КДЮСШІ 

«Прометей» м. 

Києва за підтримки 

відділу молоді та 

спорту Подільської 

в м. Києві районної 

державної 

адміністрації 

(7 вихованців) 

Дойч Т.Л. ІІ місце– 1 вих. 

ІІІ місце – 2 вих. 

 

28 Участь у 

Міжнародному 

дитячому 

медіафестивалі 

«Дитятко» 

(заочний 

етап) 

травень – червень 

2020 

м. Харків 

ГО «Харківська 

Асоціація дитячої 

екранної творчості 

«Дитятко» спільно з 

Харківською 

обласною радою 

(5 вихованців) 

Феофанова 

Є.А. 

Очікуємо на 

результати 

29 Участь у 

віртуальних 

змаганнях 

VirtualO – 

25.05 – 30.05.2020 

м. Дніпро 

Дніпровський 

національний 

Дойч Т.Л. Очікуємо 

результати 



Dnipro 

National 

Historical 

Museum зі 

спортивного 

орієнтування 

у заданому 

напрямку у 

приміщення 

(онлайн) 

(позаплановий) 

історичний музей 

імені Дмитра 

Яворницького 

(8 вихованців) 

30 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 

31 Обласні 

змагання 

учнівської 

молоді 

(юніори) з 

авіамодельного 

спорту 

(вільнолітаючі 

моделі літаків 

у приміщенні) 

м. Слов’янськ 

26.10.2019 

Борисенко І.В. 

Рижих Н.О. 

Стрельцова 

О.О. 

Милютинова 

М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Горячова Г.С. 

Стрілецький 

В.О. 

І місце – 2 вих. 

ІІ місце – 3 вих. 

ІІІ місце – 3 вих. 

3 командне місце 

32 Обласний 

етап 

Всеукраїнсько

го конкурсу 

робіт юних 

фото та відео 

аматорів 

«Моя 

Україно!» 

(заочно) 

м. Слов’янськ  

ДОЦТТДЮ 

09.09.– 20.09.2019 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова 

О.О. 

Рижих Н.О. 

Милютинова 

М.Ф. 

Соломко Г.В. 

Горносталь 

В.П. 

І місце – 8 вих. 

ІІ місце – 3 вих. 

ІІІ місце – 2 вих. 

 

33 Всеукраїнський 

конкурс робіт 

юних фото 

 та відео 

аматорів 

«Моя 

м. Київ 

до 22.11.2019 

 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова 

О.О. 

Соломко Г.В. 

Милютинова 

М.Ф. 

Вихованців 7 

ІІ місце – 3 вих. 

 



Україно!» 

(заочно) 

Рижих Н.О. 

34 Обласний етап 

Всеукраїнської 

виставки-

конкурсу 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва  

«Знай і люби 

свій край» 

м. Слов’янськ 

ДОЦТТДЮ 

24.02. – 16.03.2020 

Калігаєва О.П. 

Стрельцова 

О.О. 

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. 

Рожненко 

О.В. 

Шаповалова 

О.О. 

Горносталь 

В.П. 

Овчаренко 

Т.О. 

 

Вихованці 

ДОЦТТДЮ– 77 

осіб 

  

1 місце – 31 вих. 

2 місце – 20 вих. 

3 місце – 5 вих. 

35 Проведення 

обласного 

етапу 

Всеукраїнсько

го конкурсу 

робіт юних 

фотоаматорів 

«Моя 

Україно!» 

(заочний) 

27.04-17.05.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Бикова В.С. 

Соломко Г.В. 

Милютинова 

М.Ф. 

Семікоз О.А. 

Рижи Н.О. 

Калігаєва О.П. 

Феофанова 

Є.А. 

Стрілецький 

В.О. 

 

Учасників 20 

1 місце – 12  

2 місце – 5 

3 місце – 2  

 

 

 

Організація дистанційної роботи під час карантину 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19», наказу ДОЦТТДЮ від 12.03.2020 № 21 керівники гуртків були переведені 

на дистанційну форму роботи. Усім іншим працівникам з 40-годинним 

робочим тижнем було запроваджено гнучкий режим роботи. 



Керівники гуртків проводили майстер-класи, що викладалися на 

сторінках фейсбук, вайбер, на ютюб-каналі. Методисти відділів контролювали 

дистанційну роботу керівників гуртків. 

Відповідно до Плану обласних організаційно-масових заходів на 

2020 рік було проведено (без участі вихованців) виставки-конкурси 

декоративно-ужиткової та технічної творчості, керівники гуртків разом в 

вихованцями брали участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, що 

проводилися в онлайн-режимі. 

ДОЦТТДЮ взяв участь у Всеукраїнському проекті «Заклади 

позашкільної освіти: Дистанційна робота», що був ініційований Українським 

державним центром позашкільної освіти.  

Педагоги Центру підвищували свою професійну майстерність участю в 

онлайн-вебінарах, проходженням курсів підвищення кваліфікації для 

керівників гуртків. Брали участь у Всеукраїнському проекті «Марафон 

«Освітні інсайти», у обласному конкурсі рукописів навчальної літератури для 

закладів позашкільної освіти, проходили дистанційне навчання та перевірку 

знань з безпеки життєдіяльності та охорони праці.  

Педагогічними працівниками складений та роздрукований «Словник 

термінів для методистів та керівників гуртків інформаційно-технічного 

профілю закладів позашкільної освіти» (Андросова В.М., Рижих Н.О.), а 

також підготовлені до друку матеріали навчально-методичного посібника з 

інформаційних технологій «Практичний посібник користувача ПК» 

(Калігаєва О.П., Андросова В.М., Іванов С.Ю., Рижих Н.О.). Педагоги Центру 

взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів і 

студентів Донбаського державного педагогічного університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх закладів (Андросова В.М., Рижих Н.О., Горячова К.С., 

Семікоз О.А., Феофанова Є.А.) (тези увійшли у збірник Матеріалів 

конференції). 

Виховні заходи 

 

№  

з/п 

Назва заходу Дата та місце ПІБ керівника 

гуртка 

1 Участь у заході до Дня 

Державного прапору 

22.08.2019 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

Горячова К.С. 

2 Участь у заході до Дня 

незалежності України, 

майстер-клас «Калинова 

Україна» 

22.08.2019 

м. Краматорськ 

Калігаєва О.П. 

Борисенко І.В. 

Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

Милютинова М.Ф. 

3 Захід до Дня працівника 

освіти 

03.10.2019 

Донецький обласний 

Рижих Н.О. 

Горячова К.С. 



центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Бондар Л.А. 

Яворська Т.С. 

 

4 Захід до Дня Захисника 

України. Оберіг воїну 

своїми руками 

10.10.2019 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Рижих Н.О. 

Горячова К.С. 

Стрельцова О.О. 

Яворська Т.С. 

Бондар Л.А. 

Теліус В.І. 

Семікоз О.А. 

5 Захід до Дня 

Св. Миколая 

19.12.2019 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Калігаєва О.П. 

Рижих Н.О. 

Стрельцова О.О. 

Горячова К.С. 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

Милютинова М.Ф. 

Соломко Г.В. 

6 «Різдвяні дива» 03.01.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

7 «Зимова казка» 06.01.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

8 День Соборності 

України 

22.01.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

9 «Пошта Святого 

Валентина» 

10.02-14.02.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 



10 Стрітення Господнє 14.02.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Яворська Т.С. 

Рижих Н.О. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

11 День пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

19.02.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Стрельцова О.О. 

Яворська Т.С. 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Рижих Н.О. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

12 Міжнародний жіночій 

день 

02.03.- 06.03.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Стрельцова О.О. 

Соломко Г.В. 

Милютинова М.Ф. 

Яворська Т.С. 

Семікоз О.А. 

Горячова К.С. 

Рижих Н.О. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

13 День Перемоги над 

фашизмом «Мак – 

символ пам’яті» 

06.05.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Бикова В.С. 

Горячова К.С. 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С. 

Теліус В.І. 

Рижих Н.О. 

14 День вишиванки 20.05.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Стрельцова О.О. 

Соломко Г.В. 

Милютинова М.Ф. 

Горячова К.С. 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С.  

Теліус В.І., 

Рижих Н.О. 

15 День захисту дітей 01.06.2020 

Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

м. Слов’янськ 

Стрельцова О.О. 

Соломко Г.В. 

Милютинова М.Ф. 

Горячова К.С. 

Семікоз О.А. 

Яворська Т.С. 

Бикова В.С.  



Теліус В.І. 

Рижих Н.О. 

 

Завдання щодо покращення освітньої роботи: 

 

– посилити контроль за відвідуванням вихованцями занять гуртків; 

– постійно проводити роботу з питань охорони праці та профілактики 

дитячого травматизму; 

– формувати позитивну мотивацію участі вихованців у масових заходах 

різних рівнів. 

 

Аналіз виконання контрольно-аналітичної діяльності 

 

З метою поліпшення освітнього процесу, приведення його 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.  

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 Центру. Стан ведення журналів гурткової роботи розглядається 

на нарадах при директорові. 

Значна увага приділялась роботі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, під час освітнього процесу. 

 

 

 

Директор                                                                         Ігор БОРИСЕНКО 


