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ПЛАН РОБОТИ ЦЕВ «НАТХНЕННЯ» НА  2020-21 Н.Р. 

 

І. Аналіз роботи  ЦЕВ «Натхнення» у 2019-20 н.р. 

  

У 2019 – 2020 році Центр «Натхнення» мав у своєму складі 438 

вихованців, 26 груп та 13 гуртків. Педагогічний склад центру налічував 10 

основних педагогічних працівників та 3 сумісника вчителя. В цьому 

навчальному році фактична кількість навчальних годин скоротилась з 243 до 

155 годин. Діяльність педагогічного колективу, цього року, була направлена на 

вдосконалення внутрішнього самоконтролю та моніторингу ефективності 

гурткової роботи. Педагогічним колективом була опрацьована «Абетка 

директора», на основі якої були адаптовані анкети для педагогів, батьків та 

вихованців. В результаті моніторингу діяльності центру, який проходив в три 

етапи, були з‘ясовані «слабкі місця» та незручності в навчальному процесі, а 

пізніше – усуненні.  

Навчально-пізнавальна  і загальнокультурна компетентност формуються в 

учнів у сфері самостійної пізнавальної діяльності, тому особливо важливо 

залучити їх до гурткової роботи. Навчання в гуртках повинно доповнювати 

знання та вміння дитини або надолужувати скорочені години таких предметів 

як співи, образотворче мистецтво (малювання), трудове навчання (ліплення). 

Діяльність всіх гуртків була направлена на впровадження STEAM та 

STREAM-освіти в навчальні програми і практичне проведення занять. Педагоги 

«Натхнення» в навчальних програмах 30% навчального матеріалу намагаються 

наблизити до шкільних навчальних програм або доповнити елементами з  

окремих предметів.  

 З метою органічного поєднання процесів навчання, виховання та дозвілля 

педагогічний колектив «Натхнення» продовжив попередні форми роботи, які 

знайшли позитивний відгук у дітей: шкільні чемпіонати з інтелектуальних ігор; 

інсценізація літературних творів, шкільні кінозали,  де можна переглянути 

екранізацію літературних творі за програмою з української мови, літератури, 

зарубіжної літератури. 

 В цьому навчальному році урізноманітнені теми інтелектуальних ігор, 

проведені серії ігор Синхронного та Асинхронного Кубків. 

 З ініціативи учнів 9-х класів у грудні було організовано проект з 

інсценізації твору І. Котляревського «Наталка Полтавка». Ця роботи об’єднала 

учнів з трьох класів та весь педагогічний колектив «Натхнення». Два місяці 

поспіль репетиції відбувалися не тільки за розкладом гуртків, а і у вихідні. Цей 

проект дав можливість проявити дітям таланти, про які не підозрювали батьки і 

вчителі. Виставу готували два склади акторів, саме, тому прем’єра відбулася 

двічі. Така спільна робота привернула увагу батьків та громадськості міста. 

 Участь вихованців у проектній діяльності, зокрема в проектах 

«Орнаментальне ткацтво Кіровоградщини», «Інсценізація вистави за 

І.Котляревським «Наталка Полтавка», Міжнародному проєкті «Молодь 

дебатує»,  культорологічнуом проєкті  «Вечорниці від Катерини до Андрія» та  

народознавчому проєкті «Щедрий вечір» формує інформаційну 
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компетентність вихованців, забезпечує навички діяльності учнів щодо 

інформації, що міститься в різних джерелах. 

Крім гостей заходів та міського журі конкурсу «Театральна молодь 

літературного міста», проекти  могли оцінити користувачі соціальних мереж. 

Дуже важливо продемонструвати учням, що історія стосується кожної родини, 

є цікавий матеріал для подальшого дослідження орнаментального ткацтва 

Кіровоградщини, впровадження народознавчих та культурних проєктів, 

пов’язаних з історією рідного краю. Популяризувати таку діяльність в школі 

дуже важко. 

 Під час канікул ми пропонуємо вихованцям центру і учням школи 

шкільні чемпіонати з інтелектуальних ігор. Такі заходи можуть бути 

тематичними, пов’язаними з різними шкільними предметами. Через 

інтелектуальні ігри формується компетентність особистісного 

самовдосконалення  і інтелектуального саморозвитку. Крім того, вихованці 

гуртка Євроклубів «Шанс» та «Натхнення»взяли участь у заочному і очному 

турі конкурсу до Дня міжкультурного діалогу, дистанційному турі «Єврофечст-

2020». 

 В ході організації масових заходів центру вихованці поглиблюють 

комунікативну компетентність, вдосконалюють  знання мов, навички роботи 

у гуртку, взаємодіють з педагогами,набувають вміння презентувати себе. 

 Яскравим епізодом національно-патріотичного виховання був проєкт 

«Від Катерини до Андрія». В ньому були об’єднані зусилля всіх педагогів ЦЕВ 

«Натхнення». Вони  разом з вихованцями демонстрували прадавні традиції 

нашого народу.  

 Важливим компонентом успішної роботи гуртків є взаємодія з батьками. 

Вона розпочинається з моменту вступу дитини до гуртка, електронної 

реєстрації у базі Управління освіти. Протягом навчального року більше десяти 

масових заходів потребували допомоги батьків у супроводі дітей, забезпеченні 

дітей концертними та театральними костюмами. Зацікавлені у розвитку своєї 

дитини, батьки відвідували разом з дітьми виставки, були активними 

дописувачами в соціальних мережах. Гуртки «Естрадної пісні», 

хореографічний, фортепіано провели відкриті заняття для батьків, на яких діти 

демонстрували свої здобутки. До дня Святого Миколая вихованці цих гуртків 

провели спільний концерт для батьків «Миколай дарує свято». Для батьків, 

молодших школярів та педагогів театральний гурток провів дві новорічні казки, 

де брали участь 40 вихованців театрального гуртка. Вистава об’єднала одним 

сюжетом 6 казок. 

Стосунки з батьками підтримуються і під час Літної онлайн школи 2020. 

канікул. Керівники гуртків організовують  дозвілля дітей в літній період. 

ЦЕВ «Натхнення» став невід’ємною частиною іміджу навчального закладу. 

Щоразу, беручи участь у міських святах, таких як День міста, «Прикрась 

ялинку з Миколаєм, педагоги і вихованці докладають багато зусиль, аби 

достойно представити навчальний заклад.  

ЦЕВ «Натхнення» сприяє організації співробітництва з різними 

соціальними інституціями  у вихованні дітей та підлітків: 
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• Кіровоградським обласним центром дитячо-юнацької творчості; 

• художньою галереєю «Єлисаветград»; 

• обласним народним Будинком творчості; 

• обласною науковою бібліотекою ім. Д.І. Чижевського; 

• обласною бібліотекою дітей і юнацтва ім.. Т.Г. Шевченка; 

• Міською бібліотекою для юнацтва ім.. Є.Маланюка; 

• управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького; 

• дитячою обласною лікарнею; 

• Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти ім.. В. Сухомлинського. 

Освітні компетентності учня формуються не тільки на уроках, а і в 

гуртках. Діти, які відвідують гуртки, більш соціально адаптовані, мають 

загальнокультурну компетентність, обізнані в дозвілевій сфері,  здатні 

ефективно організувати свій  вільний час.  Позашкільний центр, як і весь 

навчальний заклад в цілому, також формує соціальні і громадянські 

компетентності, зокрема  таку важливу компетентність як уміння навчатися 

впродовж життя, оцінювати власні результати навчання. Масові заходи центру 

також сприяють екологічній грамотності і прищеплюванню звичок 

здорового життя. 

В наскрізному процесі виховання, який формує основні цінності підлітка, 

центр естетичного виховання «Натхнення» долучений  до формування 

світогляду особистості з відповідними знаннями та здібностями 

Педагогічний колектив легко перейшов на дистанційну освіту та виконав 

всі навчальні програми. Але, слід зазначити, що у дітей катастрофічно не 

вистачало часу на улюблені заняття та практичну роботу.  Про це ми дізнались 

з онлайн опитування вихованців у травні.  

Варто відзначити, що 6 педагогів цього року пройшли дистанційно курси 

підвищення кваліфікації. 

Центр у 2019 – 2020 році повністю виконав план намічених заходів та 

спрямовує свою діяльність на подальше впровадження STEAM та STREAM 

освіти. 

 
МАСОВІ ЗАХОДИ ЦЕНТРУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «НАТХНЕННЯ» ТА 

УЧАСТЬ В НИХ ВИХОВАНЦІВ У 2017-18 Н.Р. 

Участь у масових заходах кількість  

заходів 

кількіс

ть учасників 

● концертах 18 211 

● акціях  2 182 

● конкурсах 12 132 

● проектах 5 138 

 

ЗАГАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСЯГНЕНЬ ГУРТКІВЦІВ ЦЕВ «НАТХНЕННЯ» 

Міські конкурси Обласні конкурси Всеукраїнські конкурси 

І м. ІІ м. ІІІ м. І м. ІІ м. ІІІ м. І м. ІІ м. ІІІ м. 

6 6 6 1 3 2 2 2 5 

Всього: 33 нагород 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕВ «НАТХНЕННЯ» 

№ 

з/п 

Назва проекту Учасники проекту 

1. Орнаментальне ткацтво Кіровоградщини Добровольська В.Я., вихованці гуртка 

«Етно-арт» 

2. Інсценізація вистави за І.Котляревським 

«Наталка Полтавка» 

Хлопотіна С.В., Гуліна Т.В., Чернишов 

В.М., Полояков С.Л., Бадеха В.А., Яловега 

О.В., вихованці гуртка «Дебати» 

3. Міжнародний проект «Молодь дебатує» Бонк А.В., вихованці гуртка «Євроклуб» 

4. Культорологічний проект  «Вечорниці від 

Катерини до Андрія»  

Педагогічний колектив ЦЕВ «Натхнення» 

та вихованці центру 

5. Народознавчий проект «Щедрий вечір» 

 

Бадеха В. А. 

 

Вихованці-переможці конкурсів різних рівнів за 2019-20 н.р. центру естетичного виховання 

«Натхнення» НВО №6 

Назва гуртка, 

керівник 

Переможці конкурсів  

міського рівня 

Переможці конкурсів  

обласного рівня 

Переможці конкурсів   

всеукраїнського рівня 

Місце 
Прізвище та ім’я 

дитини 
Місце 

Прізвище та 

ім’я дитини 
Місце 

Прізвище та ім’я  

дитини 

Етно-арт, 

Добровольська 

В.Я. 

 

І 

Міський етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу  

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва  

«Знай і люби свій 

край» 

 Жердій Олександра 

ІІІ    

Етно-арт, 

Добровольська 

В.Я. 

ІІ 

ІІ 

ІІ 

Міський етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу  

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва  

«Знай і люби свій 

край» 

Клименко Анастасія, 

Мєдвєдєва Софія,  

Васіна Софія,  

 

   

  

Етно-арт, 

Добровольська 

В.Я. 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

Міський етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва 

«Знай і люби свій 

край» 

Мельничук 

Вероніка, Кот Софія,   
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Татарова Анна 

Етно-арт, 

Добровольська 

В.Я. 

І Міський етап 

виставки-конкурсу 

«Український 

сувенір», 13.11.2019 

Гура Єлизавета   

  

Етно-арт, 

Добровольська 

В.Я. 

 Міський конкурс 

«Еко-торба до Дня 

Св. Миколая» ІІ 

місце в номінації 

«Народні ремесла», 

16.12.2019, 

Чорноморець 

Вікторія   

  

 

Декоративного 

мистецтва, 

Тарасенко С.А. 

дипло

м 

перемо

жця 

«Щаслива дитина – 

квітуча Україна», 

1.09 - 15.11.2019 

Масенко Софія 

   

 

Юні 

фотоаматори, 

Чернишов 

В.М. 

 

 

 

І 

ІІІ 

 

«Моя Україна» 

Номінація 

номінація 

«Архітектура 

Тупчієнко Римма» 

Дужич Денис 

    

Юні 

фотоаматори, 

Чернишов 

В.М. 

І 

ІІ 

 «Моя Україна» 

номінація «Флора і 

фауна»  

Горбатов Сергій  

Нельга Марина 

    

Юні 

фотоаматори, 

Чернишов 

В.М. 

І 

ІІ 

«Моя Україна» 

номінація 

«Репортажне фото»  

Нельга Марина 

Горбатов Сергій 

    

Вокальний 

ансамбль, 

Яловега О.В. 

 

    гран-прі 104-ий  Всеукраїнський  

конкурс-фестивалі «Осінні 

зоряні  

мости», 22.09.2019  

Данеко Дар’я 

 

Вокальний 

ансамбль, 

Яловега О.В. 

 

 

   

лауреат І 

премії 

104-ий  Всеукраїнський  

конкурс-фестивалі 22.09.2019,  

«Осінні зоряні мости»,  

Кочуг Поліна 

 

 

Вокальний 

ансамбль, 

Яловега О.В. 

 

 

  

 

 

 лауреат 

ІІІ премії 
104-ий  Всеукраїнський  

конкурс-фестивалі 22.09.2019,  

«Осінні зоряні мости»,  

Куриленко Ірина 

Вокальний 

ансамбль, 

Яловега О.В. 

     

лауреат 
ІІ 

 ступеню 

Міжнародний  

фестиваль-конкурс  

«Свято талантів»,   

номінація "Естрадний вокал" 

17.11.2019, 

Сорока Дар’я  

Вокальний 

ансамбль, 

Яловега О.В. 

     

лауреат 
ІІІ 

ступеню 

Міжнародний  

фестиваль-конкурс  

«Свято талантів»,   

номінація "Естрадний вокал" 

17.11.2019, 

Куриленко Ірина 

Вокальний     лауреат Міжнародний  
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ансамбль, 

Яловега О.В. 

 

ІІІ 
ступеню 

фестиваль-конкурс  

«Свято талантів»,   

17.11.2019, 

Данеко Дар’я  

«Естрадної 

пісні»  

Бадеха В.А. 

 

   

лауреат 

ІІІ 
 ступеню 

Міжнародний  

фестиваль-конкурс  

«Свято талантів»,   

номінація "Естрадний вокал" 

17.11.2019, 

Алєксєєва Поліна  

«Естрадної 

пісні»  

Бадеха В.А.     

лауреат 

ІІІ 

ступеню 

Міжнародний  

фестиваль-конкурс  

«Свято талантів»,   

номінація "Естрадний вокал" 

17.11.2019, 

 Кіснічук Ксенія 

 

«Естрадної 

пісні»  

Бадеха В.А.     

лауреат 

ІІ 
ступеню 

Міжнародний  

фестиваль-конкурс  

«Свято талантів»,   

номінація "Естрадний вокал" 

17.11.2019,  

Кот Софія 

«Хореографічн

ий» Лімаренко 

В.В.   

лауреа

т ІІ 

премії 

відкритий 

регіональний  

багатожанровий 

фестиваль-

конкурс  

«Творча 

платформа ART 

BASIS», 

номінація 

хореографічне 

мистецтво, 

07.12.2019, 

Хореографічний 

колектив 

  

«Хореографічн

ий» Лімаренко 

В.В. 

 

 

лауреа

т ІІІ 

премії 

відкритий 

регіональний  

багатожанровий 

фестиваль-

конкурс  

«Творча 

платформа ART 

BASIS», 

номінація 

хореографічне 

мистецтво, 

07.12.2019, 

Тарасова Марія 

  

Театральний, 

Місько О.В. 

 

 

ІІ 

«Театральна молодь 

літературного міста» 

Номінація «Театр», 

молодша група 

    

Театральний, 

Місько О.В. 

ІІІ «Театральна молодь 

літературного 

міста», 

номінація «Художнє 

слово», молодша 

група Охріменко 

Дар’я 

    

Дебат-клуб, 

Хлопотіна С.В. 

 

 

«Театральна молодь 

літературного міста» 
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ІІІ 

Номінація «Театр» 

старша група. 

Євроклуб 

"Шанс»  

 Бонк А.В.   

 

ІІ 

Очний етап 

обласного 

конкурсу до Дня 

мультикультурн

ого діалогу, 

06.11, 

Саітов Нікіта 

  

Євроклуб 

"Натхнення" 

Шпак С.М.   

 

ІІІ 

Очний етап 

обласного 

конкурсу до Дня 

мультикультурн

ого діалогу, 

06.11, Буришина 

Єлизавета 

  

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  

Контролювати 

проходження 

обов’язкового медичного 

огляду педагогічних 

працівників ЦЕВ. 

серпень 
Педпрацівники 

ЦЕВ 

 

2.  

Здійснити перевірку 

відповідності робочих 

навчальних програм 

вимогам МОНУ. 

серпень 

Завідувач, 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

3.  

Забезпечити  роботу 

гуртків, спрямованих на 

розвиток творчості 

обдарованих дітей  

• художньо-

естетичного 

напрямку 

• науково-технічного 

напрямку 

• гуманітарного 

напряму 

• соціально-

реабілітаційного 

 

постійно Завідувач 

 

4.  

Затвердити 

тарифікаційний список 

педагогічних працівників 

1 – 10 

вересня 
завідувач 
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центру. 

5.  
Скласти робочий 

навчальний план. 

1-10 

вересня 
завідувач 

 

6.  
Затвердити мережу 

гуртків центру. 

1 – 15 

вересня 
Завідувач 

 

7.  
Скласти та затвердити 

розклад роботи гуртків. 
16 вересня Завідувач 

 

8.  

Звірити картотеку 

педагогічних працівників 

центру 

серпень 
Завідувач, 

методист 

 

9.  

Організувати презентацію 

гуртків центру «День 

відкритих дверей 

«Натхнення» 

1-10 

вересня 

Завідувач, 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

10.  

Ознайомити вихованців 

ЦЕВ з правилами 

внутрішнього 

розпорядку. 

1 - 15 

вересня 

Завідувач, 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

11.  

Здійснити комплектацію 

навчальних груп гуртків 

через електронну базу 

управління освіти. 

1 – 15 

вересня 

Керівники 

гуртків 

 

12.  
Створити накази на 

переведення та 

зарахування вихованців. 

1 – 16 

вересня 

Завідувач, 

методист 

 

13.  
Провести вступні 

інструктажі, інструктажі з 

загальної безпеки. 

1-15 

Вересня 

Керівники 

гуртків 

 

14.  
Скласти соціальний 

паспорт вихованців. 

1 – 20 

вересня 

Завідувач, 

методист 

 

15.  
Провести моніторинг 

ефективності навчальної 

діяльності гуртків.  

15 – 30 

вересня 
Завідувач 

 

16.  

Здійснити  аналіз потреб 

учнів початкової, 

середньої та старшої 

школи в гуртковій роботі 

з метою задоволення 

інтересів кожної 

особистості в 

індивідуальному 

розвитку. 

Квітень-

травень 

Завідувач, 

Методист, 

керівники 

гуртків 

 

17.  
Вести постійний 

внутрішній контроль за 

навчально-виховним 

Протягом 

року 

Завідувач, 

Методист 
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процесом. 

18.  
Створити і наповнити 

сайт ЦЕВ «Натхнення» 
Вересень 

Завідувач, 

Поляков С.Л. 

 

19.  

Регулярно поповнювати 

інформацією сайт  ЦЕВ 

«Натхнення», вести 

сторінку ЦЕВ 

«Натхнення» в соціальній 

мережі Фейсбук. 

Протягом 

року 

Поляков С.Л., 

Культорганізатор 

 

20.  

Впроваджувати в 

практику роботу гуртків 

нові інтерактивні форми і 

методи навчання, 

елементи STEМ-освіти 

тощо. 

Протягом 

року 

Методист, 

Керівники 

гуртків 

 

21.  

Підготовка аналітичних 

матеріалів та звітів: звіт 

роботи по впровадженню 

Підпрограми 5.0, звіт 

РВК, річний звіт на 

кінець календарного 

року, аналіз 

результативності 

діяльності гуртків центру 

і вихованців-переможців . 

Вересень, 

жовтень, 

січень, 

червень 

Завідувач, 

методист 

 

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

виконанн

я 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Забезпечити діяльність 

педагогів науково-

методичною інформацією, 

матеріалами з досвіду 

роботи.  

Серпень 

вересень 
методист 

 

2.  Ознайомлювати педагогів з 

інноваційними 

технологіями в 

дистанційному навчанні.. 

Серпень 

вересень 
методист 

 

3.  Надати методичну 

допомогу педагогам в 

плануванні навчально-

виховного процесу. 

серпень 

вересень 

Методист 

Завідувач 

 

4.  Проводити методичні 

оперативні наради щодо 

Протягом 

Року 

Завідувач 

методист 
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планування поточних 

заходів: культмасових, 

виставок, конкурсів, акцій, 

проектів. 

щотижня 

5.  Взяти участь у  серпневій 

конференції педагогічних 

працівників  міста.  

серпень Педпрацівники 

 

6.  Продовжити роботу над 

проблемою «Формування 

ключових компетентностей 

вихованців позашкільного 

центру шляхом створення 

мотивації до особистісного 

самовдосконалення».. 

 

Протягом 

року 

Педпрацівники 

 

7.  
Вивчення педагогічного 

досвіду керівників гуртків і 

акомпаніаторів центру. 

Протягом 

року 

Завідувач, 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

8.  Створити банк даних 

перспективного 

педагогічного досвіду 

Протягом 

року 
Методист 

 

9.  
Регулярно проводити 

засідання методичного 

об’єднання педагогів 

центру. 

Серпень, 

жовтень, 

січень, 

березень, 

червень 

Завідувач, 

Методист, 

Керівники 

гуртків 

 

10.  Підготувати методичні 

розробки відкритих занять 

та конкурсних занять за 

графіком. 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків, 

методист 

 

11.  Розробити анкети та 

провести моніторинг щодо 

ефективності роботи 

гуртків. 

Вересень-

жовтень 

Керівники 

гуртків, 

методист 

 

12.  Прийняти участь у 

Всеукраїнському конкурсі 

педагогічної майстерності 

«Джерело творчості». 

Листопад, 

грудень 

Керівники 

гуртків, 

методист 

 

13.  Сприяти класним 

керівникам і вчителям 

школи в організації і 

проведенні шкільних, 

міських, обласних і 

Всеукраїнських заходів: 

оглядів, конкурсів, 

Протягом 

року 

Керівники 

гуртків, 

методист, 

акомпаніатори 
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виставок, свят. 

14.  Проводити майстер-класи з 

виготовлення сувенірів, 

ялинкових прикрас, 

писанок і крашанок. 

Грудень, 

квітень 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А. 

 

15.  Відвідування відкритих 

занять та їх рецензування. 

протягом 

року 

завідувач, 

методист 

 

16.  Організація та відвідування 

міських та обласних 

семінарів з обміну творчим 

досвідом та впровадженню 

нових форм гурткової 

роботи. 

Протягом 

року 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

17.  Скласти графік відкритих 

занять на період атестації 

педагогічних працівників 

центру. Узагальнити їх 

досвід роботи. 

жовтень, 

протягом 

року 

методист 

 

18.  Продовжити розробку 

положень творчих і 

інтелектуальних конкурсів  

протягом 

року 

методист, 

культорганізатор 

 

 

19.  Удосконалення навчальних 

програм гуртків 

 

Протягом 

року 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

20.  Проведення конкурсу на 

кращий навчально-

методичний матеріал. 

Листопад 

Керівники 

гуртків, 

методист 

 

21.  Систематизація результатів 

діяльності та досягнень 

педагогів у власному 

портфоліо кожного 

керівника гуртка. 

Березень 

Керівники 

гуртків, 

методист 

 

22.  Проведення конкурсу на 

кращу авторську 

мультимедійну 

презентацію на тему 

«Інноваційні форми роботи 

на занятті гуртка». 

Лютий 

Керівники 

гуртків, 

методист 

 

ІV. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Підготувати заявку на 

проходження курсів 

20 вересня 

– 1 жовтня 

Завідувач, 

методист 
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підвищення кваліфікації на 

2021 рік. 

2.  Надавати інформацію до 

атестаційної комісії про 

наслідки відвідування 

занять та масових заходів 

педагогів, які атестуються: 

Бадеха В.А. 

Жовтень-

березень 
завідувач 

 

3.  Підвищувати фаховий 

рівень працівників 

засобами самоосвітньої 

роботи (згідно з 

індивідуальними планами).  

Протягом 

року 

Методист, 

Керівники 

гуртків 

 

4.   Проводити оперативні, 

організаційні, методичні, 

наради, огляд періодичної 

преси, інформаційних 

збірників МОН України.  

Протягом 

року 

Завідувач, 

Керівники 

гуртків 

 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА ТА УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ РІЗНОГО РІВНЯ 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Забезпечити участь у 

вихованців центру у 

шкільних, міських, 

обласних і 

Всеукраїнських заходах: 

оглядах, конкурсах, 

виставках, святах. 

Протягом 

року 

Завідувач, 

методист, 

культорганізатор, 

керівники 

гуртків 

 

2.  Забезпечити участь 

вихованців у  конкурсах 

галереї «Єлисаветград» 

«Щаслива дитина - 

квітуча Україна», «Моє 

рідне місто» 

вересень 

жовтень 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А. 

 

 

3.  
 Прийняти участь у 

конкурсі малюнків на 

патріотичну тематику 

жовтень 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А. 

 

 

4.  
Провести шкільні етапи 

інтелектуальних ігор. 

Листопад, 

грудень, 

березень 

 

Гуліна Т.В., 

Яловега О.В. 
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5.  Взяти участь у конкурсі 

соціальної реклами за 

визначеною тематикою. 

Листопад 

Хлопотіна С.В., 

Чернишов В.М., 

Поляков С.Л. 

 

6.  Участь у міських 

заходах до Дня міста, 

дня Святого Миколая, 

дня вишиванки, Дня 

захисту дітей. 

Вересень, 

грудень, 

травень 

Керівники 

гуртків 

 

7.  Прийняти участь у 

шкільному і міському 

етапах Всеукраїнської 

вистави-конкурсу «Знай 

і люби свій край». 

Березень, 

квітень 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А. 

 

 

8.  Масова робота в 

канікулярні періоди (за 

окремим планом) 

Жовтень, 

січень, 

березень 

Яловега О.В., 

Керівники 

гуртків 

 

9.  Організувати роботу 

шкільного кінозалу з 

демонстрації 

екранізацій програмних 

літературних творів. 

Жовтень, 

січень, 

березень 

Хлопотіна С.В., 

Яловега О.В., 

Поляков С.Л. 

 

10.  
Організувати участь у 

шкільній і міській 

акціях до Великодня. 

Квітень 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А., 

Яловега О.В. 

 

11.  Впровадити проект 

«Радіоказка» для 

молодших школярів. 

Протягом 

року 

Яловега О.В., 

Гуліна Т.В. 

 

12.  Прийняти участь у 

міському і обласному 

етапах конкурсів юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!», «Туризм нас 

єднає»,  «Україна – це 

ми» (до Дня Соборності). 

Жовтень, 

листопад, 

січень 

Чернишов В.М. 

 

13.  Організувати виставку 

робіт гуртків 

декоративно-

прикладного мистецтва 

до Великодня. 

Квітень 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А., 

Яловега О.В. 
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14.  Прийняти участь у 

Всеукраїнському 

відкритому фестивалі  

дитячої і юнацької 

творчості, 

присвяченому 

Всесвітньому Дню 

Землі: 

• обласній 

природоохоронній 

акції  «День 

Землі»; 

• конкурс творчих 

робіт з 

килимарства, 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва; 

• конкурсі 

вокального 

мистецтва. 

Квітень 

Яловега О.В., 

Бадеха В.А., 

Добровольська 

В.Я. 

 

15.  Забезпечити участь 

вихованців у всіх етапах 

виставки  «Новорічний 

подарунок», конкурсу 

«Новорічна 

композиція» та 

«Український сувенір» 

Грудень 

Добровольська 

В.Я.. 

Тарасенко С.А.. 

 

 

16.  
Взяти участь у міському 

конкурсі «Танцююче 

місто». 

Квітень Лімаренко В.В. 

 

17.  Долучитися до 

мистецького конкурсу 

«Молодіжна палітра-

2021». 

Березень-

квітень 

Добровольська 

В.Я., Тарасенко 

С.А. 

 

18.  
Провести шкільний етап 

конкурсу проектів євро 

клубів. Представити 

проект на фінальний 

етап до КОЦДЮТ. 

Квітень 
Бонк А.В,.  

Шпак С.М. 

 



15 
 

19.  
Взяти участь у конкурсі 

«Космічні фантазії» 

(живопис, графіка, 

комікси). 

Квітень Тарасенко С.А. 

 

20.  
Взяти участь у 

краєзнавчій експедиції 

учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – 

Україна». 

Жовтень, 

листопад 

Гуліна Т.В., 

Хлопотіна С.В. 

 

21.  Взяти участь у міському 

конкурсі «Театральна 

молодь літературного 

міста» в номінаціях 

«Художнє слово» і 

«Театр». 

Лютий Хлопотіна С.В. 

 

22.  
Взяти участь у 

обласному фестивалі 

«Єврофест-2021». 

Травень 
Бонк А.В.,  

Шпак С.М. 

 

 

VІ. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

 

Назва заходу 
Дата Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Прийняти участь в 

організації «Дня знань». 

Облаштування фотозони. 

2. Презентація Центру 

«Натхнення». 

3. Презентація сайту ЦЕВ 

«Натхнення». 

4. Участь у масових заходах 

до Дня міста. 

5. Підготовка концертних 

номерів до Дня вчителя. 

6. Взяти участь у засіданні 

Ради євро клубів. 

7. Шкільний проект «Від 

покоління до покоління» 

в рамках проекту 

Серпень, 

вересень 

Хлопотіна С.В., 

Яловега О.В., 

Гуліна Т.В., 

керівники 

гуртків,  

Бонк А.В.,  

Шпак С.М., 

Добровольська 

В.Я. 
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«Орнаментальне ткацтво 

Кіровоградщини». 

8. Розробити і реалізувати 

короткостроковий проект 

до Всесвітнього дня 

усмішки (21.09-2.10). 

1. Організувати поетичні 

вуличні читання «Осіння 

поезія  рідного краю». 

2. Організувати вернісаж- 

композицію до свята 

Покрови. 

3. Онлайн фотовиставка 

«Осінь фарбує твій 

настрій». 

4. Осінній музично-

поетичний марафон (пісні 

і вірші про осінь) 

5. Взяти участь у заходах до 

Дня міжкультурного 

діалогу (заочний тур). 

6. Взяти участь у 

Всеукраїнській експедиції 

учнівської молоді «Моя 

Батьківщина - Україна». 

7. Участь у конкурсі 

«Найталановитіший». 

Жовтень  

Яловега О.В., 

керівники 

гуртків, 

керівники євро 

клубів, 

Добровольська 

В.Я., Гуліна Т.В. 

 

1. Взяти участь у заходах до 

Дня міжкультурного 

діалогу (очний тур). 

2. Виховний захід до дня 

гідності і свободи. 

3. Організація заходів, 

присвячених вшануванню 

пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій 

«Не згасне пам’яті 

свіча…» (демонстрація 

документального фільму, 

літературно-музична 

композиція).   

4. Взяти участь у місячнику 

української писемності і 

мови. 

5. Організація фотовиставки 

Листопад 

 

Керівники 

гуртків 

Гуліна Т.В.,  

Яловега О.В.,  

Чернишов В.М.  
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до Дня толерантності. 

Інформаційна стрічка. 

1. Новорічна казка для 

молодших школярів 

онлайн. 

2. Листи-замовлення 

подарунків Святому 

Миколаю. 

3. Розробити та реалізувати 

народознавчий проект 

«Давні обереги 

українців». 

4. Взяти участь у акції 

«Прикрась ялинку з 

Миколаєм». 

Грудень-

березень 

Яловега О.В., 

Добровольська 

В.Я.,  

Тарасенко С.А., 

керівники гуртків 

 

1. Відеопривітання від 

вихованців та педагогів 

центру. 

2. Взяти участь у заходах до 

різдвяних свят.  

3. Проєкт «Щедрий вечір» 

для молодших школярів. 

4. Шкільний етап «Що? Де? 

Коли?». 

5. Організація і підготовка 

урочистостей до Дня 

Соборности. 

Інформаційна стрічка. 

Січень 

Бадеха В.А., 

Гуліна Т.В., 

Яловега О.В., 

керівники гуртків 

 

1.  Інсценізація п’єси Л. 

Українки «Блакитна 

троянда» (до 150-річчя 

письменниці). 

2. Музично-поетичні вітання 

до Дня закоханих «Про що 

шепоче душа?» 

3. Організація заходів з 

вшанування пам’яті героїв 

Небесної сотні. 

 

Лютий 

 

Хлопотіна С.В., 

Яловега О.В., 

керівники гуртків 

 

 

1. Організація виставки 

дитячих робіт до 

Міжнародного дня ляльок.  

Березень Тарасенко С.А.  
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1. Літературна композиція з 

демонстрацією 

відеоматеріалів до 

річниці Чорнобильської 

катастрофи «Чорнобиль 

не має минулого часу». 

Інформаційна стрічка. 

2. Організація масової 

вікторини «Світлий 

Великодень». 

3. Взяти участь у акції 

«Пасхальний кошик». 

4. Фотовиставка «А який у 

тебе великодній кошик?» 

Квітень 

Яловега О.В., 

Добровольська 

В.Я., 

Тарасенко С.А. 

 

1. Взяти участь у міському 

фестивалі євроклубів 

«Єврофест-2021». 

2. Участь у міському 

військово-патріотичному 

конкурсі учнівської 

молоді «Майбутній 

захисник України». 

3. Свято останнього 

дзвоника. Підготовка 

концертних номерів. 

Травень 

Яловега О.В., 

керівники 

гуртків, 

керівники євро 

клубів. 

 

1. Святкування Дня захисту 

дітей. 

2. Сприяння заходам у 

літньому мовному таборі. 

3. Фестиваль «Всі прапори 

завітали до нас». 

Підготовка концертних 

номерів. 

Червень 
Яловега О.В., 

керівники гуртків 

 

 

 

VI. КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ЦЕНТРУ 

«НАТХНЕННЯ» 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконання 

1.  Розгляд та погодження 

на малій педагогічній 

раді річного плану 

роботи центру.   

Серпень Завідувач  

 

2.  Проведення малих 4 рази на Завідувач  
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педрад. рік 

3.  Проведення методичних 

оперативок  для 

координації методичної 

та навчально-виховної 

роботи. 

Щотижня 
Завідувач, 

Методист 

 

4.  Перевірка ведення 

журналів гурткової 

роботи та журналів з 

техніки безпеки. 

жовтень 

січень 

березень 

Завідувач, 

методист, 

керівники 

гуртків 

 

5.  Проаналізувати і 

затвердити календарні 

плани роботи гуртків на І 

і ІІ півріччя. 

вересень, 

січень 
Завідувач 

 

6.  Здійснювати тематичне 

відвідування занять   і 

вести журнали 

внутрішнього контролю. 

протягом 

року 

Завідувач, 

методист 

 

7.  Провести анкетування 

вихованців щодо якості 

масових заходів і роботи 

гуртків. 

вересень, 

травень 
Культорганізатор 

 

8.  Провести з 

педагогічними 

працівниками центру 

теоретичне заняття з 

питань охорони праці, 

дотримання правил 

техніки безпеки, 

збереження життя і 

здоров’я вихованців. 

серпень 

Завідувач, 

Методист, 

керівники 

гуртків 

 

9.  Провести перевірку 

стану ведення 

документації центру та 

комплектацію гуртків. 

Протягом 

року 
Завідувач 

 

10.  Моніторинг  діяльності 

творчих об’єднань 

центру за навчальний рік. 

Травень 
Завідувач, 

Методист 

 

11.  Аналіз стану виконання 

завдань річного плану 

роботи центру і 

прийняття управлінських 

рішень. 

Протягом 

року 
Завідувач 

 

12.  Здійснювати контроль за 

навчально-виховним 

Протягом 

року 
Завідувач 
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процесом в центрі. 

13.  

Підтримувати зв’язок з 

батьками вихованців. 

Залучати батьків до 

заходів ЦЕВ. 

Протягом 

року  

Керівники 

гуртків 

 

14.  

 

Провести творчі звіти 

учасників гуртків. 

 

Протягом 

року 

Завідувач, 

керівники 

гуртків 

 

 

VIІ. ТЕМАТИКА МАЛИХ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД ЦЕНТРУ 

«НАТХНЕННЯ» 

№ 

з/п Назва заходу 

Терміни 

виконан

ня 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Тема педради: 

«Особливості дистанційної 

роботи керівника гуртка 

закладу позашкільної 

освіти під час 

карантинного періоду». 

1. Обговорення, внесення 

пропозицій та розробка 

концепції діяльності ЦЕВ в 

умовах дистанційного 

навчання. 

2. Про затвердження річного 

плану роботи, робочого 

навчального плану центру 

естетичного виховання 

«Натхнення». 

3. Про переведення та набір 

нового контингенту 

вихованців гуртків. 

Серпень Хлопотіна С.В., 

Гуліна Т.В., 

керівники гуртків 

 

1.  Тема педради: «Створення 

в колективі позашкільного 

закладу умов для науково-

дослідницької роботи 

педагогів та вихованців» 

1. Використання 

міжпредметних зв'язків як 

важливого фактора 

підвищення ефективності 

навчання в гуртках. 

2. Розробка проекту ЦЕВ  

Жовтень-

грудень 

Хлопотіна С.В., 

Гуліна Т.В.,  

Яловега О.В., 

керівники гуртків 
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«Натхнення» до 

Всесвітнього дня усмішки. 

3. Про підсумки проведення 

конкурсу на кращий 

навчально-методичний 

матеріал.  

3. Тема педради:  

«Соціальне партнерство 

ЦЕВ і сім’ї». 

1. Удосконалення форм і 

методів роботи з батьками. 

2. Пошук шляхів спільної 

діяльності батьків та 

педагогів в освітньому 

процесі центру. 

3. Соціалізація вихованців в 

умовах змішаного навчання.  

Січень  Хлопотіна С.В., 

Гуліна Т.В.,  

Яловега О.В., 

керівники гуртків 

 

4. Тема педради: 

«Самоаналіз власної 

діяльності та самоосвіта – 

реальні шляхи 

підвищення професійної 

майстерності педагога». 

1. Про підсумки конкурсу на 

кращу авторську 

мультимедійну презентацію 

на тему «Інноваційні форми 

роботи на занятті гуртка» 

2. Про застосування ігрових 

технологій під час 

проведення масових заходів. 

3. Про виконання рішень 

попередніх педрад. 

Березень Хлопотіна С.В., 

Гуліна Т.В.,  

Яловега О.В., 

керівники гуртків 

 

5. Тема педради: Аналіз 

діяльності творчих 

об’єднань ЦЕВ. 

1. Про підсумки творчого 

звіту педагогічного 

колективу ЦЕВ  «Від 

творчого педагога до 

творчого вихованця». 

2. Про нагородження 

вихованців ЦЕВ 

похвальними листами та 

грамотами за результатами 

Червень Хлопотіна С.В., 

Гуліна Т.В.,  

Яловега О.В., 

керівники гуртків 

 



22 
 

досягнень. 

3. Обговорення проекту 

плану роботи ЦЕВ 

«Натхнення» на 2021-2022 

навчальний рік. 

 

 

 

 

 
 


