Звіт про роботу Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва за 2020 рік
Заклад позашкільної освіти Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва здійснює навчання і
виховання дітей у позаурочний час. Відповідно до Статуту ДОЦТТДЮ проводить навчально-виховну, інформаційнометодичну, організаційно-масову, спортивно-технічну, декоративно-ужиткову, художньо-естетичну роботу. Діяльність
педагогічного колективу Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва спрямована на
вдосконалення позашкільної освіти, на виконання законів України «Про освіту» (зі змінами від 24.06.2020 № 725-ІХ) та
«Про позашкільну освіту» (зі змінами) від 18.03.2020 № 463-ІХ); Типових навчальних планів для організації навчальновиховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
22.07.2008 № 676; Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.05.2001 № 433 (зі змінами); Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом
Президента України від 18.05.2019 № 286/2019; листів Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 року № 1/9385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 навчальному році щодо формування в дітей та учнівської
молоді ціннісних життєвих навичок», від 19.05.2020 № 6/643-20 «Про надання організаційно-методичних рекомендацій
щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті», від 07.07.2020 №1/9-363 «Про умови,
правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020», розпоряджень голови обласної
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 липня 2016 року № 579 «Про
затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 роки»
(зі змінами); від 20 липня 2017 року № 840 «Про регіональну Програму розвитку освіти: «Освіта Донеччини в
європейському вимірі. 2017-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 № 641, постанови Головного державного
санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у
зв’язку поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» від 22.08.2020 № 50 та Статуту ДОЦТТДЮ.
Метою роботи Центру є залучення вихованців до активної діяльності з вивчення та оволодіння практичними
уміннями та навичками у різних видах мистецтв, організація змістовного дозвілля.
Учасники освітнього процесу приділяють належну увагу сприянню розвитку творчих здібностей вихованців,
прагненню до здорового способу життя, формуванню морально-етичних якостей, громадської свідомості та професійної
орієнтації вихованців, та організовують освітню діяльність за напрямами: спортивно-технічний, інформаційно-

технічний, предметно-технічний, художньо-технічний, початково-технічний, декоративно-ужитковий, художньоестетичний. Основним напрямом діяльності Центру є технічний, що передбачає оволодіння вихованцями практичними
уміннями та навичками у різних видах технічної творчості.
Аналіз роботи Центру за 2020 рік
У 2020 році позашкільну освіту наукового-технічного напряму у Донецькій області надавали 11 Станцій юних
техніків для дітей та учнівської молоді та багатопрофільний заклад Соледарський Центр дітей та юнацтва:
1. Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва здійснює координацію діяльності
профільних і комплексних позашкільних та навчальних закладів регіону з освітньої, інформаційно-методичної та
організаційно-масової роботи за науково-технічним напрямом та нараховує: 28 гуртків, 79 груп, 1185 вихованців;
2. Станція юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області: 8 гуртків, 39 груп, 682 вихованця;
3. Станція Юних техніків Добропільської міської ради: 7 гуртків, 12 груп, 182 вихованця;
4. Районний позашкільний заклад «Волноваська станція юних техніків»: 10 гуртків, 30 груп, 445 вихованців;
5. Краматорська станція юних техніків: 26 гуртків, 76 груп, 1140 вихованців;
6. Комунальний заклад «Станція юних техніків м. Слов’янськ»: 30 гуртків, 62 групи, 824 вихованця;
7. Бахмутський міський Центр технічної творчості дітей та юнацтва: 12 гуртків, 26 груп, 375 вихованців;
8. Комунальний заклад «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя»:
23 гуртка, 92 групи, 1380 вихованців;
9. Станція юних техніків Торецької міської ради Донецької області: 12 гуртків, 22 групи, 390 вихованців;
10. Позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради
Донецької області»: 12 гуртків, 54 групи, 765 вихованців;
11. Позашкільний навчальний заклад Станція юних техніків Дружківської міської ради Донецької області:
9 гуртків, 16 груп, 240 вихованців.

Кадрове забезпечення
Освітній рівень адміністративно-методичного корпусу ДОЦТТДЮ
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Тарифний розряд
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Стан гурткової роботи
Станом на 01.09.2020 року в Центрі працює 79 груп з охопленням 1185 вихованців. Добір вихованців у гуртки
продовжується.

Загальна кількість гуртків
Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва у 2020 році
(за напрямами роботи)
№ з/п

Напрям
роботи гуртка

Загальна
кількість гуртків

Загальна кількість
груп

Загальна кількість
вихованців

1.

Спортивно-технічні гуртки

6

21

315

2
3
4

Предметно-технічні гуртки
Художньо-технічні гуртки
Інформаційно-технічні гуртки

5
5
5

9
24
8

135
360
120

5
6

Декоративно-ужиткові гуртки
Початково-технічні гуртки
Всього:

3
2
26

13

195
60
1185

4
79

Гурткова робота в ДОЦТТДЮ 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.
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 працювали гуртки Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва,
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; лист
№ 1/11-662 від 19.01.2018 р.; рекомендовані науково-методичною радою Українського державного центру позашкільної

освіти № 1/11-8872 від 07.10.2019.
Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму за ред. Биковського Т.В., Шкури Г.А. –
К.: УДЦПО, 2016. – Випуск 2. – 267 с.
Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму за ред. Ніколайко Н.Ю., Шкури Г.А. –
К.: УДЦПО, 2018. – Випуск 3. – 117 с.
Навчальна програма «Основи комп’ютерного набору» Котляров Л.М., затверджена наказом департаменту
освіти і науки Донецької ОДА від 05.09.2019 № 312/163-19
Методична робота
Методична робота закладу була спрямована на створення творчої атмосфери, здорового психологічного клімату,
при якому посилюється пошук кращих технологій педагогічної праці та ініціативність. З метою активізації творчої
діяльності керівників, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти і підвищення рівня професійної
майстерності в 2020 році робота методичної служби Центру була спрямована на вирішення науково-методичних
завдань: здійснення науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі, розробку авторських програм,
навчально-методичних рекомендацій; впровадженню новітніх освітніх технологій навчання в роботу закладу
позашкільної освіти, організацію дистанційної роботи.
Завдання методичної роботи:
– створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
– забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та
виховання;
– виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
– удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу та якісне оволодіння змістом
навчальних програм.

Аналіз організаційно-методичної роботи
Метою діяльності було: розвиток творчих здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної
творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої
професійної реалізації.
Основні завдання:
– пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
– організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;
– виховання у вихованців поваги до народних звичаїв, традицій, патріотизму, любові до України, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
– задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, що не забезпечуються іншими складовими структурами
освіти;
– здобуття вихованцями, первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їх соціалізації, подальшої
самореалізації;
– виховання громадянина України;
– виховання у дітей поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності,
– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
– формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
– профілактика бездоглядності, правопорушень;
Відповідно до плану роботи ДОЦТТДЮ педагогічний колектив у 2020 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 інструктивно-методичної роботи було вдосконалення методичної роботи задля підвищення
освітнього рівня педагогічних працівників та створення умов для розвитку їх професійної майстерності, поширення
досвіду роботи у використанні інноваційних технологій для підвищення ефективності освітнього процесу, використання
інновацій в роботі з дітьми.
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, роботі методичних об’єднань, обласних семінарах-практикумах, Всеукраїнських науковопрактичних конференціях.
Участь педагогічних працівників ДОЦТТДЮ в обласних та Всеукраїнських семінарах-практикумах,
конференціях
№
з/п
1

2

ПІБ педагогічного працівника
Борисенко І.В.
Калігаєва О.П.
Рижих Н.О.
Андросова В.М.
Стрельцова О.О.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Шестопалова В. Ф.
Іванов С. Ю.
Феофанова Є. А.
Борисенко І.В.
Калігаєва О.П.
Рижих Н.О.
Соломко Г.В.
Каданцева О.А.
Андросова В.М.
Милютинова М.Ф.

Місце проведення
м. Слов’янськ
06.02.2020

онлайн

Захід
Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків інформаційнотехнічного профілю та цифрової
фотографії

Обласний семінар-практикум для
директорів міських та районних
закладів позашкільної освіти науковотехнічного напряму (південна та
північна зона) (під час проведення
змагань)

3

4

5

6

Стрельцова О.О.
Милютинова М.Ф.,
Соломко Г.В.,
Семікоз О.А.
Яворська Т.С.
Борисенко І.В.
Андросова В.М.
Рижих Н.О.
Шестопалова В.Ф.
Стрілецький В.О.
Гагарін В.В.
Любім В.В.
Семеничев М.П.
Стрельцова О.О.
Милютинова М.Ф
Соломко Г.В.
Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.
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.

онлайн

онлайн

Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків «Початкове
технічне моделювання», «Технічний
дизайн», «Паперопластика»,
«Орігамі»
Обласний семінар для керівників
гуртків ракетомоделювання,
авіамоделювання та конструювання
повітряних зміїв

онлайн

Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків «Виготовлення
сувенірів», «Моделювання іграшок
сувенірів», «Бісероплетіння»

онлайн

Обласний семінар-практикум для
керівників гуртків «Гончарство»,
«Різьблення по дереву» та
образотворчого профілю

7

8

Борисенко І.В.
Калігаєва О.П.
Рижих Н.О.
Стрельцова О.О.
Милютинова М.Ф.
Соломко Г.В.
Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.
Теліус В.І.

онлайн

м. Слов’янськ
9

Андросова В.М.,
Дойч Т.Л.,
Стрілецький В.О.,
Семеничев М.П.,
Тарасов І.М.,
Іванов А.Ю.
Архіпов Б.Є.
Козлов В.В.
Любім В.В.
Лисих Г.В.
Семікоз О.А.
Яворська Т.С.
Поспєлов С.В.

м. Київ
23.11.–27.11.2020

Обласний семінар-практикум для
методистів закладів позашкільної
освіти науково-технічного напряму
міст та районів області

Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу педагогічної майстерності
«Джерело творчості 2020»
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)

Участь у обласних та
Всеукраїнських заходах
(2018 рік)

обласні семінари, конференції

обласні семінари, конференції

Всеукраїнські семінари, конференції

Всеукраїнські семінари, конференції

Участь у обласних та
Всеукраїнських заходах
(2019 рік)

Участь у обласних та
Всеукраїнських заходах
(2020 рік)

обласні семінари, конференції

обласні семінари, конференції

Всеукраїнські семінари, конференції

Всеукраїнські семінари, конференції

На семінарах та засіданнях методичних об’єднань розглядалися питання дистанційного навчання та організація
освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в умовах адаптивного карантину. Здійснювалося 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 заповнені журналів гурткової роботи, проводився внутрішній контроль за роботою гуртків.
Аналіз освітньої роботи
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 1-ого вересня 2020 року
роботу Центру було продовжено у звичайному режимі, але з дотриманням умов адаптивного карантину.
Участь вихованців та педагогічних працівників в обласних та Всеукраїнських масових заходах
№
з/п
1.

2.

Назва заходу

Дата проведення

Результативні показники

Обласний
етап
Всеукраїнської
виставки-конкурсу науково-технічної
творчості учнівської молоді «Наш
пошук і творчість – тобі, Україно!»

18.04.–27.04.2020

Участь у Всеукраїнських виставках
«Знай і люби свій край», «Наш пошук і

травень 2020

подано 104 експоната, з них вихованці
ДОЦТТДЮ – 11 робіт.
Вихованці ДОЦТТДЮ посіли:
І місць – 5 вих., ІІ місць – 2 вих., ІІІ місць – 4
вих.
усього взяли участь 146 експонатів, з них
робіт вихованців ДОЦТТДЮ – 31

творчість – тобі Україно!»
3.

4.

5.

6.
7.

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнського конкурсу робіт юних
фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний)
Участь у обласному конкурсі рукописів
та навчальної літератури для закладів
позашкільної освіти
Організація дистанційного навчання для
вихованців

Планове навчання з охорони праці та
безпеки життєдіяльності (дистанційно)
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 навчальний процес у
школі під час карантину: досвід
роботи»,
«Дієтологічний,
фармокологічний та психологічний
супровід підготовки спортсменів»,
«Дистанційне навчання: психологічні та
методичні
аспекти»,
«ZOOM
у

27.04.–17.05.2020

І місць – 2 вих., ІІ місць – 6 вих., ІІІ місць – 5
вих.
усього взяли участь 142 експонати, з них
робіт вихованців ДОЦТТДЮ – 20
І місць – 12 вих., ІІ місць – 5 вих., ІІІ місць – 2

травень 2020
протягом карантину

з 16.03.2020
протягом квітня

розміщення майстер-класів на Facebookсторінці:
https://www.facebook.com/people/ТехнічнаТворчість/100029459016856,
та у створених групах Viber, Skype, ZOOM
беруть участь директор та заступники
директора
взяли участь педагоги закладу

8.

9.

10.

11.

12.

13.

дистанційному освітньому процесі:
алгоритм роботи», «Як ефективно
планувати та організовувати освітній
процес:
лайвхаки
методичного
конструктора»,
«Підвищуємо
кваліфікацію онлайн»
Участь у ZOOM-конференції для МОН
та директорів обласних закладів
позашкільної освіти
Участь в днях активності до 100-річчя з
дня народження Григорія Тютюнника
(онлайн) (позаплановий)
Участь у двосторонніх радіозв’язках
(спостереженнях)
телеграфом
і
телефоном з радіоаматорами різних
країн і територій світу за списком
диплома «DXCC» до Всесвітнього дня
радіоаматорів 2020
(онлайн) (позаплановий)
Участь у радіозв’язку на честь
засновників Києва
(онлайн) (позаплановий)
Участь у радіозв’язку з СПС та ВВВ в
меморіалі «Перемога 75»
(онлайн) (позаплановий)
Участь у ІІ та ІІІ етапах Чемпіонату
Донецької області зі спортивного
орієнтування серед учнівської молоді
«DonOrientChamp»

30.04.2020

взяли участь директор та заступник директора
з НВР

18.04 – 26.04.2020

Диплом «Григорій Тютюнник»

18.04 – 22.04.2020

Диплом «Всесвітній день радіоаматора» –
2020

01.05 – 18.05.2020

Диплом «КИЇВ»

02.05 – 09.05.2020

Диплом «Перемога 75»

04.05 – 10.05.0.2020

ІІ місце – 1 вих.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(онлайн)
Участь у відкритому турнірі з Інтернеттрейл-орієнтування «Internet Trail-O
Київ – Перемога – 75»
(онлайн) (позаплановий)
участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Перспективні
напрямки сучасної науки та освіти»
(публікація статей)
Участь у ХІІ Міжнародному дитячому
медіафестивалі «Дитятко»
(заочний етап)
Участь у віртуальних змаганнях
VirtualO – Dnipro National Historical
Museum зі спортивного орієнтування у
заданому напрямку у приміщення
(онлайн) (позаплановий)
Складання «Словник термінів для
методистів та керівників гуртків
інформаційно-технічного
профілю
закладів позашкільної освіти»
Укладання навчально-методичного
посібника з інформаційних технологій

09.05 – 12.05.2020

ІІ місце– 1 вих.
ІІІ місце – 2 вих.

19.05.–20.05.2020

взяли участь 5 педагогів

травень – червень 2020

диплом учасника

25.05 – 30.05.2020

І місце– 2 вих.
ІІ місце– 1 вих.
ІІІ місце – 1 вих.

протягом квітня-травня

протягом квітня-травня

розробляється

Освітній процес у закладі забезпечували 36 керівників гуртків, 4 методиста, 3 завідувача відділами. Основною
організаційною формою позашкільної освіти залишається гурток. У ДОЦТТДЮ у 2020 році навчалося 1185 вихованців
віком від 6 до 18 років. Освітній процес у закладі організований за такими напрямами: спортивно-технічний, інформаційнотехнічний, предметно-технічний, художньо-технічний, початково-технічний, художньо-естетичний. ДОЦТТДЮ продовжує
роботу по розширенню мережі гуртків.

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. В основу організації
освітнього процесу покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за трьома рівнями навчання: початковий, основний та
вищий. Принциповим положенням в організації цієї роботи є забезпечення на кожному рівні максимальних умов для
виявлення творчих здібностей дітей, розвитку їх інтересів до творчої діяльності.
Протягом року здійснювалась участь в організаційно-масових заходах, виставках, змаганнях, семінарах з
дотриманням вимог адаптивного карантину. Результативність виконання навчальних програм колективом та вихованцями
ДОЦТТДЮ – це участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, виставках, змаганнях міського, обласного, Всеукраїнського
рівнів.
Участь керівників гуртків в обласних та Всеукраїнських семінарах-практикумах, конференціях, вебінарах
№
з/п

1

2

3

ПІБ педагогічного
працівника
Андросова В.М.
Баранов Г.Б.
Іванов С.Ю.
Феофанова Є.А.
Шестопалова В.Ф.
Дойч Т.Л.

Дойч Т.Л.

Місце проведення
06.02.2020
м. Слов’янськ
Донецький обласний центр технічної
творчості дітей та юнацтва
06.02.2020
м. Краматорськ
Донецький обласний центр туризму та
краєзнавства
(позаплановий)
12.03 – 15.03.2020
м. Полтава
Полтавський обласний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді

Захід
Обласний семінар для керівників
гуртків інформаційно-технічного
профілю та цифрової фотографії
Обласний семінар суддів та
керівників команд зі спортивного
орієнтування
Відкритий обласний семінар
секретарів змагань зі спортивного
орієнтування

(позаплановий)

4

5

Шестопалова В.Ф.

01.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)

Шестопалова В.Ф.

03.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)

6

Андросова В.М.

7

Шестопалова В.Ф.

8

Андросова В.М.

9

10

08.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
09.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
09.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)

Андросова В.М.

14.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)

Дойч Т.Л.

Квітень – травень 2020
м. Київ
Міністерство молоді та спорту
України, НОК України та навчальнонауковий олімпійський інститут
НУФВСУ
(позаплановий)

Вебінар «Як підготувати вчителя до
сертифікації»
Вебінар «Психологічний
антикоронавірус: як налаштуватися
на дистанційну роботу, споживати
інформацію та опиратися паніці»
Вебінар «Організація роботи школи в
умовах карантину: нормативні
орієнтири»
Вебінар «Як психологічно
протистояти стресогенності
пандемії»
Вебінар «Як організувати навчальний
процес у школі під час карантину:
досвід роботи»
Вебінар «Як забезпечити пожежну
безпеку та цивільний захист на
підприємстві у період надзвичайної
ситуації та карантину»
Онлайн вебінар «Дієтологічний,
фармокологічний та психологічний
супровід підготовки спортсменів»

11

Андросова В.М.

12

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.

13

Андросова В.М.

14

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.

15

16

Андросова В.М.

Андросова В.М.

17

Андросова В.М.
Рижих Н.О.

18

Андросова В.М.

16.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
16.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
23.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
29.04.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
07.05.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
19.05 – 20.05.2020
м. Слов’янськ
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Квітень – червень 2020
м. Краматорськ
Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
16.06.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)

Вебінар «Дистанційне навчання:
психологічні та методичні аспекти»
Вебінар «ZOOM у дистанційному
освітньому процесі: алгоритм
роботи»
Вебінар «Як ефективно планувати та
організовувати освітній процес:
лайфхаки методичного
конструктора»
Вебінар «Підвищуємо кваліфікацію
онлайн»
Вебінар «Самооцінювання освітніх і
управлінських процесів закладу
загальної середньої освіти»
Всеукраїнська науково-практична
конференція викладачів і студентів
Донбаського державного
педагогічного університету, учителів
та учнів загальноосвітніх закладів
Обласний етап всеукраїнського
конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти
Вебінар «Освіта для сталого
розвитку: модний тренд чи
необхідність»

19

20

Іванов А.Ю.
Шестопалова В.Ф.
Гайдар С.О.
Неминущий В.Г.
Андросова В.М.

21

Дойч Т.Л.

22

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.

23

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.

24

Андросова В.М.

25

Шестопалова В.Ф.

26

Андросова В.М.

10.09.2020
м. Слов’янськ
CozyInn Hall комплексу «Монополія
Крона»
У форматі online через платформу
ZOOM (позаплановий)
18.09.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
22.09.2020
м. Краматорськ
Донецький обласний центр туризму та
краєзнавства
(позаплановий, он-лайн)
23.09.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
08.10.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
27.10.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
29.10.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)
30.10.2020
Цифрове видавництво MCFR
(позаплановий)

Третій регіональний форум «Наука.
Бізнес. Інновації» за темою
«Smart Region»
Вебінар «Як пройти шлях від
керівника до лідера: напрацьовуємо
лідерські якості»
Обласний семінар суддів та
керівників команд зі спортивного
орієнтування
Вебінар «Адаптація персоналу:
лайфхаки від директора»
Вебінар «Розбудова внутрішньої та
зовнішньої систем забезпечення
якості шкільної освіти»
Вебінар «Участь служби охорони
праці у підготовці та реалізації
колдоговору»
Вебінар «Як оформити документи
для підвищення кваліфікації у 2021–
му»
Вебінар «13 проблем у публічних
закупівлях за новими правилами – як
вирішити»

27

28

29

30

Гагарін В.В.
Гайдар С.О.
Іванов А.Ю.
Кривошеєнко Д.А.
Андросова В.М.
Архіпов Б.Є.
Дойч.Т.Л.
Іванов А.Ю.
Козлов В.В.
Лисих Г.В.
Поспєлов С.В.
Семеничев М.П.
Семікоз О.А.
Стрілецький В.О.
Тарасов І.М.
Яворська Т.С.
Андросова В.М.
Архіпов Б.Є.
Борисенко І.В.
Гагарін В.В.
Калігаєва О.П.
Козлов В.В.
Любім В.В.
Семеничев М.П.
Стрілецький В.О.
Тарасов І.М.
Шестопалова В.Ф.
Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.

20.11.2020
м. Харків
ТОВ «3D Дівайс» (онлайн-курс)
(позаплановий)

Семінар-практикум з роботи на 3D
принтері (Практичний онлайн-курс
навчання на 3-D принтері KLEVIA
250)

23.11 – 27.11.2020
м. Київ
на платформі ZOOM (дистанційно)

Всеукраїнський семінар-практикум
для голів обласних методичних
об’єднань гуртків авіамодельного,
ракетомодельного, судномодельного,
радіоспортивного напрямків,
початково-технічного моделювання,
радіоелектронного конструювання та
картингу

08.12.2020
м. Слов’янськ
на платформі «Google Meet»

Обласний семінар для керівників
гуртків ракетомоделювання,
авіамоделювання та конструювання
повітряних зміїв.

10.12.2020
м. Слов’янськ

Обласний семінар-практикум для
методистів закладів позашкільної

на платформі «Google Meet»

освіти науково-технічного напряму
міст та районів області

Участь вихованців та педагогічних працівників у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних заходах
№
з/п

Назва заходу

1

Обласний етап Всеукраїнських
відкритих змагань з
автомодельного спорту серед
учнівської молоді (юнаки)
трасові моделі класи: G-12st, G12, Вантажівка

2

Зональні змагання із запуску
кімнатних авіамоделей
(позапланові)

3

Участь з радіозв’язку до
Міжнародного Дня Радіо
«WORLD RADIO DAY 2020»
(позаплановий)

4

Обласний етап Всеукраїнських
заходів учнівської молоді з
радіоелектронного
конструювання

5

Участь у І етапі Чемпіонату
Донецької області зі спортивного

Дата та місце
13.01.2020.
м. Покровськ, ПНЗ «Станція
юних техніків відділу освіти
Покровської міської ради
Донецької області»
(3 команди – 18 учасників)
13.01.2020
м. Слов’янськ
КЗ «Станція юних техніків
м. Слов’янська»
(7 вихованців)
10.02 – 11.02.2020
Ліга радіоаматорів України
(радіостанція UX8IXX
12 вихованців)
15.02.2020
м. Слов’янськ, Донецький
обласний центр технічної
творчості дітей та юнацтва
(7 команд – 14 учасників)
22.02.2020
м. Краматорськ, парк культури

ПІБ керівника
гуртка

Андросова В.М.

Гагарін В.В.

Результат

Організатори змагань

І місце – 1 вих.
ІІ місце – 1 вих.

Долгополова С.К.

Диплом «WRD–2020»

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
ІІ місце – 2 вих.
ІІІ місце – 1 вих.

Дойч Т.Л.

орієнтування серед учнівської
молоді «DonOrientChamp»

і відпочинку «Ювілейний»
Обласний центр туризму та
краєзнавства
(10 вихованців)

Відкриті міські змагання з
авіамодельного спорту серед
школярів Донецької області
(позапланові)

23.02.2020
м. Краматорськ, Екологогуманітарний ліцей № 8
(11 вихованців)

Семеничев М.П.

Обласний етап Всеукраїнської
виставки-конкурсу науковотехнічної творчості учнівської
молоді «Наш пошук і творчість –
тобі Україно!»

17.03.2020 – 17.04.2020
м. Слов’янськ,
Донецький обласний центр
технічної творчості дітей та
юнацтва
(114 учасників, 104 експонати)

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.
Козлов В.В.
Лисих Г.В.
Поспєлов С.В.
Стрілецький В.О.

І місце – 5 вих.
ІІ місце – 2 вих.
ІІІ місце – 3 вих.

8

Участь в днях активності до 100річчя з дня народження Григорія
Тютюнника
(он-лайн)
(позаплановий)

18.04 – 26.04.2020
м. Черкаси
Громадська Спілка
«Черкаський обласний
радіоклуб»
(радіостанція UX8IXX
7 вихованців)

Долгополова С.К.

Диплом «Григорій
Тютюнник»

9

Участь у двосторонніх
радіозв’язках (спостереженнях)
телеграфом і телефоном з
радіоаматорами різних країн і
територій світу за списком

18.04 – 22.04.2020
Ліга радіоаматорів України
(радіостанція UX8IXX
9 вихованців)

Долгополова С.К.

Диплом «Всесвітній
день радіоаматора» –
2020

6

7

І місце – 1 вих.
ІІ місце – 1 вих.
ІІІ командне місце
грамота керівнику
команди

диплома «DXCC» до
Всесвітнього дня радіоаматорів
2020
(онлайн) (позаплановий)

10

Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу робіт юних фото
аматорів «Моя Україно!»
(заочний)

11

Участь у радіозв’язку на честь
засновників Києва
(онлайн) (позаплановий)

12

13

14

Участь у радіозв’язку з СПС та
ВВВ в меморіалі «Перемога 75»
(онлайн)
(позаплановий)
Участь у ІІ та ІІІ етапах
Чемпіонату Донецької області зі
спортивного орієнтування серед
учнівської молоді
«DonOrientChamp»
(онлайн)
Участь у відкритому турнірі з
Інтернет-трейл-орієнтування
«Internet Trail-O Київ –
Перемога – 75»
(онлайн) (позаплановий)

27.04.2020 – 17.05.2020
м. Слов’янськ,
Донецький обласний центр
технічної творчості дітей та
юнацтва
01.05 – 18.05.2020
Ліга радіоаматорів України
(радіостанція UX8IXX
10 вихованців)
02.05 – 09.05.2020
Ліга радіоаматорів України
(радіостанція UX8IXX
12 вихованців)
04.05 – 10.05.0.2020
Обласний центр туризму та
краєзнавства
(8 вихованців)
09.05 – 12.05.2020
м. Київ
Дитячі клуби м. Києва «Бембі»
та «Нептур» та КДЮСШІ
«Прометей» м. Києва за
підтримки відділу молоді та

Стрілецький В.О.

І місце – 1 вих.

Долгополова С.К.

Диплом «КИЇВ»

Долгополова С.К.

Диплом «Перемога
75»

Дойч Т.Л.

Костюк Олександра –
ІІ місце

Дойч Т.Л.

ІІ місце – 1 вих.
ІІІ місце – 2 вих.

спорту Подільської в м. Києві
районної державної
адміністрації
(7 вихованців)

15

ХІІ Міжнародний
дитячий медіафестиваль
«Дитятко» (заочний етап)

травень – червень 2020
м. Харків
ГО «Харківська Асоціація
дитячої екранної творчості
«Дитятко» спільно з
Харківською обласною радою
(5 вихованців)

16

Участь у віртуальних змаганнях
VirtualO –
Dnipro National Historical Museum
зі спортивного орієнтування у
заданому напрямку у
приміщення
(онлайн) (позаплановий)

25.05 – 30.05.2020
м. Дніпро
Дніпровський національний
Дойч Т.Л.
історичний музей імені Дмитра
Яворницького
(8 вихованців)

17

Всеукраїнська виставка-конкурс
науково-технічної творчості
учнівської молоді «Наш пошук і
творчість – тобі Україно!»
(онлайн)

25.05 – 10.07 2020
м. Київ
Український державний центр
позашкільної освіти
(20 вихованців)

18

Обласний етап Всеукраїнських
відкритих змагань учнівської
молоді (юніори) з
судномодельного спорту («NS» –

17.08 – 19.08.2020
м. Маріуполь
КЗ «Міський Центр науковотехнічної творчості учнівської

Феофанова Є.А.

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.
Козлов В.В.
Стрілецький В.О.
Андросова В.М.
Лисих Г.В.

Гайдар Софія –
вийшла у фінал
конкурсу

І місце – 2 вих.
ІІ місце – 1 вих.
Керівник гуртка –
ІІІ місце

ІІ місце – 1 вих.
ІІІ місце – 1 вих.

І місце – 2 вих.
ІІ місце – 1 вих.
ІІ командне місце
грамота керівнику

моделі до 600 мм)

19

Дні активності. присвячені до 29
річниці Незалежності України
(онлайн) (позаплановий)

20

Міжнародний дитячий
медіафестиваль «Дитятко»
(фінальний етап)
(онлайн)

21

Дні активності, присвячені 1113
річниці міста Переяслав
(онлайн)
(позаплановий)

22

Обласний конкурс-змагання
робототехніки

молоді м. Маріуполя» та
КЗ «Екстрим-парк»

01.09 – 24.09.2020
Ліга радіоаматорів України та
Український радіопортал
(радіостанція UX8IXX
9 вихованців)

02.09 – 05.09.2020
м. Харків
ГО «Харківська Асоціація
дитячої екранної творчості
«Дитятко» спільно з
Харківською обласною радою
(1 вихованка)
18.09 –22.09.2020
Радіоаматори Переяславщини
(радіостанція UX8IXX
6 вихованців)
26.09.2020
м. Слов’янськ
Донецький обласний центр

команди

Долгополова С.К.

5 історичних
дипломів:
UKRAINA-29 CW
телеграф,
UKRAINA-29 SSB
телефон,
UKRAINA-29 MIX
змішаний,
UKRAINA-29
DIGITAL цифровий
вид роботи,
UKRAINA-29
2 діапазони

Феофанова Є.А.

диплом учасника –
1 вих.

Долгополова С.К.

Диплом «Переяслав–
1113»

Андросова В.М.
Шестопалова В.Ф.
Іванов А.Ю.

І місце – 2 вих.
ІІ місце – 3 вих.
ІІІ місце – 3 вих.

технічної творчості дітей та
юнацтва
(36 вихованців)

23

24

25

26

27

Участь у V етапі Чемпіонату
Донецької області зі спортивного
орієнтування серед учнівської
молоді «DonOrientChamp»
(онлайн)

02.10 – 05.10.2020
Обласний центр туризму та
краєзнавства
(7 вихованців)

02.11 – 27.11.2020
м. Слов’янськ
Обласний конкурс-змагання з
Донецький обласний центр
інформаційних технологій для
технічної творчості дітей та
дітей та молоді (заочний)
юнацтва
(109 робіт, 121 учасник)
06.11 – 25.11.2020
Всеукраїнський колоквіум
м. Ужгород
«Космос. Людина. Духовність»
Закарпатський обласний центр
(заочний)
науково-технічної творчості
учнівської молоді
09.11 – 29.11.2020
Дні
активності,
присвячені
Громадська Спілка «Ліга
пам’яті Тетяни Маркус
радіоаматорів України»
(онлайн)
(радіостанція UX8IXX,
(позаплановий)
8 вихованців)
27.04.2020 – 17.05.2020
Всеукраїнський конкурс робіт
м. Київ,
юних фото аматорів «Моя
Український державний центр
Україно!» (заочний)
позашкільної освіти

Поспєлов С.В.

Дойч Т.Л.

Андросова В.М.
Баранов Г.Б.
Іванов С.Ю.
Кривошеєнко Д.А.
Феофанова Є.А

ІІ та ІІІ командні
місця
грамоти керівникам
команд
І місце – 1 вих.

І місце – 3 вих.
ІІ місце – 5 вих.
ІІІ місце – 3 вих.

ІІІ місце – 1 вих.
Козлов В.В.

грамота керівнику
гуртка

Долгополова С.В.

Диплом «Бабий Яр.
Тетяна Маркус»

Стрілецький В.О.

Очікуємо результат

28

Всеукраїнська виставка-конкурс
із історико-технічного
стендового моделювання
(заочний)

29

Дні активності, присвячені
пам’яті Михайла Старицького
(онлайн)
(позаплановий)

30

Всеукраїнські онлайн-змагань
учнівської молоді з
радіоелектронного
конструювання

01.12 – 20.12.2020
м. Київ
Український державний центр
Стрілецький В.О.
позашкільної освіти
(3 вихованця)
02.12 – 14.12.2020
м. Черкаси
Громадська
Спілка
«Черкаський
обласний Долгополова С.В.
радіоклуб»
(радіостанція UX8IXX
8 вихованців)
15.12. – 17.12.2020
м. Київ
Український державний центр Поспєлов С.В.
позашкільної освіти
(2 вихованці)

Очікуємо результат

Очікуємо результат

Очікуємо результат

Участь педагогічних працівників в організаційно-масових заходах
№
з/п

1

Назва заходу

«Різдвяні дива». Майстеркласи

Дата проведення

03.01.2020

ПІБ педагогічного
працівника
Горячова К.С.,
Яворська Т.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Бикова В.С.,
Гагарін В.В.

Результат

Учасників
192 особи

«Зимова казка» (виставка
листівок)

06.01.2020

2

День Соборності України.
Арт-мозаїка

22.01.2020

3

4

День безпечного інтернету
(віртуальна прогулянка по
просторам інтернету)
(за місцем розташування
гуртків)
«Пошта Святого Валентина»

05.02.2020

10.02.-14.02.2020

5

6

Стрітення Господнє (Зимобор)

14.02.2020

Горячова К.С.,
Милютинова М.Ф.,
Соломко Г.В.,
Рижих Н.О.,
Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.,
Бикова В.С.,
Теліус В.І.
Горячова К.С.,
Рижих Н.О.,
Яворська Т.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Бикова В.С.,
Іванов А.Ю.,
Теліус В.І.
Іванов А.Ю.
Іванов С.Ю.
Котляров Л.М.
Кривошеєнко Д.А.
Горячова К.С.,
Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.,
Бикова В.С.,
Іванов А.Ю.,
Теліус В.І.,
Феованова Є.А.
Горячова К.С.,

Учасників 45 осіб

Учасників 27 осіб

Учасників
63 особи

Учасників 40 осіб

Учасників

7

День пам’яті Героїв Небесної
Сотні

Міжнародний жіночий день.
(Диференційовано-групова
робота)

19.02.2020

02.03-06.03.2020

8

9

10

11

День пам’яті Т.Г. Шевченка.
Творча скринька
Великдень. «Розпис
Великодніх сувенірів».
Майстер-клас

10.03.2020

День Перемоги над нацизмом.
«Мак – символ пам’яті».
Майстер-клас

06.05.2020

17.04.2020

Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.,
Бикова В.С.,
Іванов А.Ю.,
Теліус В.І.
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.,
Горячова К.С.,
Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.,
Бикова В.С.
Горячова К.С.,
Рижих Н.О.,
Яворська Т.С.,
Семікоз О.А.,
Бондар Л.А.,
Гагарін В.В.,
Теліус В.І.
Горячова К.С.,
Рижих Н.О.
Бикова В.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Горячова К.С.
Горячова К.С.,
Бикова В.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,

32 особи

Учасників 38 осіб

Учасників 35 осіб

Учасників
22 особи
Учасників
200 осіб
Учасників
150 осіб

День матері. «Фоторамка для
матусі». Майстер-клас

11.05.2020

День вишиванки. Майстерклас

20.05.2020

День захисту дітей

01.06.2020

День Державного Прапора
України. Інформаційна
кампанія

22.08.2020

12

13

14

15

День Незалежності України.
«Моя країна – Україна».
Майстер-клас
16

22.08.2020

Яворстька Т.С.
Горячова К.С.,
Бикова В.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.
Горячова К.С.,
Бондар Л.А.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.
Горячова К.С.,
Семікоз О.А.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Соломко Г.В.,
Рижих Н.О.,
Гагарін В.В.,
Теліус В.І.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Соломко Г.В.,

Учасників
130 осіб

Учасників 90 осіб

Учасників 30 осіб

Учасників 30 осіб

День памяті захисників
України. Майстер-клас

28.08.2020

17

День відкритих дверей. Творча 02.09.2020
майстерня

18

Правила дорожнього руху.
Виховні години, презентації,
вікторини
19

Протягом місяця

Рижих Н.О.,
Гагарін В.В.,
Теліус В.І.
Горячова К.С.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Соломко Г.В.,
Рижих Н.О.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Гагарін В.В.,
Теліус В.І.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Гагарін В.В.,
Теліус В.І.,
Іванов А.Ю.,

Учасників
102 особи

Учасників 25 осіб

Учасників
950 осіб

20

День працівника освіти

01.10.2020

День захисника України.
Покрова. «Сувенір захиснику
України». Майстер-клас

12.10.2020

21

22

День української писемності
та мови
День Гідності та Свободи

11.11.2020
19.11.2020

23

24

Виставка робіт з природного
матеріалу «Крокує осінь
золота»

19.10 – 30.10.2020

Іванов С.Ю.
Горячова К.С.,
Рижих Н.О.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Бикова В.С.
Теліус В.І.
Горячова К.С.,
Рижих Н.О.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.
Гагарін В.В.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Теліус В.І.,

Учасників
152 особи

Учасників 45 осіб

Учасників 60 осіб

Учасників
близько 100 осіб

День Збройних Сил України.
Виставка малюнків

04.12.2020

25

Тиждень права.
Інформаційний дайджест.

01.12.-04.12.2020

26

27

Оформлення та монтаж
декорацій Резиденції Святого
Миколая

01.12 – 14.12.2020
Донецький обласний центр
технічної творчості дітей та
юнацтва
м. Слов’янськ

28

Виставка робіт вихованців
ДОЦТТДЮ «Зимовий
вернісаж»

01.12 – 19.01. 2021
Донецький обласний центр
технічної творчості дітей та
юнацтва

Горносталь В.П.
Горячова К.С.,
Калігаєва О.П.
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Рижих Н.О.,
Бикова В.С.
Горячова К.С.,
Семікоз О.А.,
Яворська Т.С.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Горячова К.С.,
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.,
Яворська Т.С.,
Рижих Н.О.,
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Шестопалова В.Ф.,
Семікоз О.А.,
Теліус В.І.,
Бикова В.С.
Іванов А.Ю.,
Горячова К.С.,
Яворська Т.С.,
Рижих Н.О.,

Учасників 60 осіб

Учасників 50 осіб

Учасників
близько 80 осіб

м. Слов’янськ

29

30

Техно-майстерня Святого
Миколая

14.12 – 18.12. 2020
Донецький обласний центр
технічної творчості дітей та
юнацтва
м. Слов’янськ

День Святого Миколая

18.12.2020
Донецький обласний центр
технічної творчості дітей та
юнацтва
м. Слов’янськ

Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Шестопалова В.Ф.,
Семікоз О.А.,
Теліус В.І.,
Бикова В.С.
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.,
Горячова К.С.,
Яворська Т.С.,
Рижих Н.О.,
Учасників
Милютинова М.Ф.,
близько 240 осіб
Стрельцова О.О.,
Шестопалова В.Ф.,
Семікоз О.А.,
Бондар Л.А.,
Теліус В.І., Бикова В.С.
Гагарін В.В.
Іванов А.Ю.
Горячова К.С.,
Учасників
Рижих Н.О.,
близько 150 осіб
Милютинова М.Ф.,
Стрельцова О.О.,
Семікоз О.А.

Участь у обласних та Всеукраїнських
масових заходах (2017 рік)

Участь у обласних та Всеукраїнських
масових заходах (2018 рік)

обласні змагання

обласні змагання

обласні виставки, конкурси

обласні виставки, конкурси

Всеукраїнські змагання

Всеукраїнські змагання

Всеукраїнські виставки, конкурси

Всеукраїнські виставки, конкурси

Участь у обласних та всеукраїнських
масових заходах (2019 рік)

Участь у обласних та всеукраїнських
масових заходах (2020 рік)

обласні змагання

обласні змагання

обласні виставки, конкурси

обласні виставки, конкурси

Всеукраїнські змагання

Всеукраїнські змагання

Всеукраїнські виставки, конкурси

Всеукраїнські виставки, конкурси

Робота Центру в період карантину

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення
1 Проведення обласного 24.02.–
етапу Всеукраїнської 16.03.2020
виставки-конкурсу
декоративноужиткового
і
образотворчого
мистецтва «Знай і
люби свій край»
2 Підбиття
підсумків 17.03.–
обласного
етапу 27.03.2020
Всеукраїнської
виставки-конкурсу
декоративноужиткового
і
образотворчого
мистецтва «Знай і
люби свій край»
3 Проведення обласного 17.03.–
етапу Всеукраїнської 17.04.2020
виставки-конкурсу
науково-технічної
творчості учнівської
молоді «Наш пошук і
творчість
–
тобі
Україно!» (заочно)
4 Підбиття
підсумків 18.04.–

Мета заходу

Результативні показники

з метою сприяння реалізації творчих подано 669 експонатів, з них
задумів, пробудження у дітей та вихованці ДОЦТТДЮ – 71 робота
молоді поваги до національної
культурної спадщини

з метою
оцінювання робіт
нагородження переможців

та вихованці ДОЦТТДЮ посіли:
І місць – 28 вих.,
ІІ місць – 18 вих., ІІІ місць – 4 вих.

з метою залучення до технічної подано 104 експоната, з них
творчості
учнівської
молоді, вихованці ДОЦТТДЮ – 11 робіт
популяризації та пропаганди науковотехнічної творчості

з

метою

оцінювання

робіт

та вихованці ДОЦТТДЮ посіли:

5

6

7

8

обласного
етапу
Всеукраїнської
виставки-конкурсу
науково-технічної
творчості учнівської
молоді «Наш пошук і
творчість
–
тобі
Україно!»
Підготовка
документації
та
експонатів до участі у
Всеукраїнських
виставках «Знай і
люби
свій
край»,
«Наш
пошук
і
творчість
–
тобі
Україно!»
Підготовка
до
проведення обласного
етапу Всеукраїнського
конкурсу робіт юних
фотоаматорів
«Моя
Україно!» (заочний)
Підготовка
документації
та
атестація
педпрацівників
(дистанційно)
Підготовка

27.04.2020

нагородження переможців

І місць – 5 вих.,
ІІ місць – 2 вих., ІІІ місць – 4 вих.

травень 2020

з метою участі у Всеукраїнських всього
беруть
участь
146
виставках
експонатів, з них робіт вихованців
ДОЦТТДЮ – 30

27.04 –
17.05.2020

з метою стимулювання творчого,
інтелектуального, духовного розвитку
задоволення потреб дітей та юнацтва
у творчій самореалізації

03.04.2020

з метою підвищення професійної
майстерності та кваліфікаційного
рівня педагогів

14.04.2020

з метою відповідності займаній посаді підтвердили

підтвердили тарифний розряд – 3
педагоги, присвоїли тарифний
розряд – 3 педагогам
відповідність

9

10

11

12

13

документації
та
атестація керівників
Центру
(директор,
заступник директора з
НВР) (онлайн)
Підготовка до участі у
обласному конкурсі
рукописів
та
навчальної літератури
для
закладів
позашкільної освіти
Проходження курсів
підвищення
кваліфікації
керівників
гуртків
(дистанційно)
Організація
дистанційного
навчання
для
вихованців. Участь у
Всеукраїнському
проєкті
«Заклади
позашкільної освіти.
Дистанційна робота»
Здійснення контролю
за
дистанційною
роботою
керівників
гуртків
Виконання поточних

займаній посаді

травень 2020

з метою підвищення якості та
вдосконалення змісту позашкільної
освіти,
забезпечення
гуртків
навчальною літературою

06.04.–
10.04.2020

з метою підвищення професійної
майстерності

з 12.03.2020

з метою
процесу

організації

освітнього Розміщення майстер-класів на
Facebook-сторінці:
https://www.facebook.com/people/Т
ехнічнаТворчість/100029459016856

з 12.03.2020

з метою
процесу

організації

освітнього

з 12.03.2020

звітів з реалізації
Програми НПВ, плану
спільних дій з ООС.
14 Здійснення закупівель з 12.03.2020
через
систему
ПРОЗОРО
15 Виконання та надання з 12.03.2020
бухгалтерських звітів,
реєстрація бюджетних
та
фінансових
зобов’язань
відповідно до Закону
України
«Про
бухгалтерський облік
та
фінансову
звітність»

з
метою
матеріально-технічного згідно з планом закупівель
забезпечення Центру
з метою функціонування організації

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників
У 2019 році в атестаційну комісію ДОЦТТДЮ було подано 5 заяв на проходження атестації у 2020 році. З них:
підвищили професійну кваліфікацію керівники гуртків «Технічний дизайн» Рижих Н.О. – 11 тарифний розряд,
«Початкове технічне моделювання» та «Різьблення по дереву» Теліус В.І. – 12 тарифний розряд, підтвердили
професійну кваліфікацію методисти Соломко Г.В. – 12 тарифний розряд, методист Милютинова М.Ф. –12 тарифний
розряд, методист Шестопалової В.Ф. – 12 тарифний розряд.
Протягом року педагогічні працівники Центру брали участь у конкурсах професійної майстерності. В обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» » взяв участь керівник гуртка «Різьблення по дереву» Теліус В.І. та посів ІІ місце.

1

2

3

Ігор Борисенко
Олена Калігаєва
Галина Соломко
Наталія Рижих
Євгенія Феофанова
Катерина Горячова
Оксана Семікоз
Олена Калігаєва
Наталія Рижих
Катерина Горячова
Вікторія Бикова
Євгенія Феофанова
Олена Стрельцова

м. Київ
12-14.03.2020

Одинадцята міжнародна виставка «Сучасні
заклади освіти»

ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
м. Слов’янськ
20-22.05.2020
м. Київ
(дистанційно)
12-14.10.2020

Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів і викладачів
«Перспективні напрямки сучасної науки
та освіті»
Дванадцята міжнародна виставка
«Інноватика в сучасній освіті» .Отримали
срібну медаль та 5 сертифікатів .

На І обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних
закладів системи освіти в 2020 році педагогічні працівники Центру представили: словник інформаційних термінів
(Андросова В.М., Рижих Н.О.), Педагогічні працівники протягом року публікували тези у збірнику матеріалів обласної
науково-практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» (Теліус В.І.),
та тези до збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і викладачів «Перспективні
напрямки сучасної науки та освіти» (Рижих Н.О., Андросова В.М., Горячова К.С., Семікоз О.А., Феофанова Є.А.).
Аналіз виконання контрольно-аналітичної діяльності
З метою поліпшення освітнього процесу, приведення його у відповідність з поставленими завданнями здійснювався
контроль за веденням 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 2020 рік здійснювалася перевірка наповнюваності гуртків.
Під час перевірок виявлено, що середня наповнюваність в гуртках становить 12 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 до норм: дотримується температурний режим, достатнє освітлення, кількість робочих місць
відповідає кількості дітей, в наявності інструкції з безпеки життєдіяльності вихованців.
Контроль за правильністю ведення журналів здійснювався щомісячно методистами закладу, стан ведення журналів
гурткової роботи розглядався на нарадах при директорові.
Значна увага приділялася роботі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, під час освітнього процесу. Наказами по
закладу призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Була розроблена тематика бесід з попередження дитячого травматизму. У закладі є 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.
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Мета:
– покращання технічного стану закладу, безпечна експлуатація приміщення, забезпечення економії
енергоресурсів,
– покращення умов перебування дітей у Закладі.
Завдання:
– створення умов для доступності дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти
– збільшення кількості вихованців, залучених до здобуття позашкільної освіти
З метою організації освітнього процесу протягом 2020 року було придбано:
1

3D сканер

1

Для використання в роботі гуртків «Технічний дизайн»,
охоплено 30 вихованців. Зберігається в ДОЦТТДЮ

2

Фотоапарат цифровий

1

3

Ноутбук

2

4

Набір для радіопеленгації

1

5

Ресурсний набір LEGO Mindstroms
Edukation EV3
Стартовий набірSUPER STARTER
Kit на базі Arduino
Навчальний набір SUPER Arduino
STARTER Kit dsl Keyesttudio

4

Для використання в роботі гуртків «Дитяча анімація»,
охоплено 30 вихованців. Зберігається в ДОЦТТДЮ
Для використання в роботі гуртка «Робототехніка», охоплено
45 вихованців.
Для
використання
в
роботі
гуртка
«Спортивна
радіопеленгація» та участі у Всеукраїнських та обласних
змаганнях, охоплено 45 вихованців.
Для використання в роботі гуртка «Робототехніка»,

1

Для використання в роботі гуртка «Робототехніка»

3

Для використання в роботі гуртка «Робототехніка»

6
7

Протягом року багато уваги приділялося роботі з охорони праці та безпеці життєдіяльності. Наказами по
закладу призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього
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. Центр забезпечений засобами
протипожежної безпеки. 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 на рік,
навчального плану. Це забезпечує координацію діяльності та сприяє досягненню ефективності освітнього процесу.

