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Аналіз роботи ЧОЦЕВ «Юність Буковини» за 2018 рік
Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр естетичного виховання
«Юність Буковини» є координаційним центром з освітньої, інформаційно-методичної,
організаційно-масової роботи художньо-естетичного напряму в області.
Художньо-естетичне виховання є одним із традиційних напрямів позашкільної
освіти, що передбачає послідовну освітню діяльність, спрямовану на формування в
дітей естетичного ставлення до життя, сприймання й розуміння прекрасного в
мистецтві, природі, взаєминах людей, розвиток художніх потреб і здатності до
художньої творчості.
Актуальність роботи за цим напрямом зумовлена попитом на естетичне
виховання
підростаючого
покоління,
розвитком
у
дітей
і
підлітків
художньо-естетичного смаку, формуванням в них профільної творчої компетентності
(образотворчої, вокальної, хореографічної, театральної тощо).
Освітній процес у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання
«Юність Буковини» є диференційованим, навчальна робота будується структурно за
трьома рівнями (початковий, основний, вищий), що сприяє можливості дати дітям
знання та вміння від інформаційно-пізнавального рівня до допрофесійної підготовки.
ЧОЦЕВ «Юність Буковини» організовує свою роботу за принципами:
добровільності, вільного вибору дітьми видів діяльності, диференціації змісту і форм
освіти.
Структура Центру відображає мету, завдання і функції на певний час. Основою
структури є первинний колектив (творче об'єднання, студія, гурток, група), що
утворюється за таких умов:
соціального замовлення батьків і дітей;
-

наявності педагогів і програм;

-

матеріально-технічної бази і фінансування.
Головними орієнтирами роботи закладу у 2018 році були: формування у педагогів

інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності;
вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм освітнього
процесу; створення умов для належного функціонування системи методичної роботи;
впровадження

новітніх

освітніх

технологій;

стимулювання

творчих пошуків

педагогічних працівників; пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів;
підвищення рівня професійної майстерності педагогів; підвищення компетентності
фахівців

методичної

служби;

забезпеченні освітнього процесу;

надання

своєчасної допомоги в програмному

діагностування на предмет вивчення інтересів і

запитів дітей старшого шкільного віку та документальне оформлення його результатів;
широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків, громадськості щодо ролі
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та значення позашкільної освіти у розвитку та саморозвитку дитини, в тому числі й
стосовно її професійного самовизначення; запровадження сучасного та ефективного
методичного супроводу для систематичного вдосконалення фахової майстерності
педагогів ЗПО.
Педагоги та адміністративний корпус Центру упродовж звітного року працювали над
проблемою: «Продуктивна художньо-творча діяльність вихованців, формування
потреби самоудосконалюватись та самостверджуватись». З метою ефективного
вирішення цієї проблеми у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання
«Юність Буковини» проведено: 4 педагогічні та 3 методичні ради, 16 методичних
об’єднань за жанрами, 49 тематичних апаратних нарад, 
відкриті заняття у гуртках та
студіях, творчі дискусії, майстер-класи, круглі столи; підготовлено 
29 виробничих
наказів.
Як планова діяльність Центру, а також за запитом адміністрації, педагогічного та
батьківського колективів організовано психологічний супровід освітнього процесу
закладу. Згідно плану роботи практичного психолога

здійснювалися різні форми

психолого-педагогічної діяльності для всіх суб’єктів освітнього процесу (вихованців,
педагогів, батьків): психологічні тренінги, лекторії, консультації, психодіагностичні
дослідження.
Соціальний паспорт закладу свідчить, що на даний час в ЧОЦЕВ «Юність
Буковини» займаються: діти-сироти (1), напівсироти (20), діти з особливими
потребами (6), діти з багатодітних сімей (83), діти учасників ООС (18).
У 2018 році у Центрі працювало 83 групи, навчанням охоплено 1630 вихованців
віком від 5 до 21 року.
Наповнюваність груп відповідає робочому навчальному плану закладу, заняття
відбуваються згідно затвердженого розкладу.
Систематичний моніторинг освітнього процесу в ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
визначає перспективи розвитку закладу, завдяки чому розпочинають роботу

нові

гуртки. Так, у 2018 році розпочав роботу вокальний етногурток «Намисто» (керівник
Вишпінська Я.М.) та гурток англійської мови (керівник Назаришина А.Р.).
Важливою складовою діяльності закладу є методична робота. Структуру методичної
роботи у Центрі складають: педагогічна рада, методична рада, Школа молодого
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педагога,

методичні

семінари-тренінги,

об’єднання
курси

керівників

підвищення

гуртків,

кваліфікації

семінари-практикуми,
керівників

гуртків

художньо-естетичного напряму.
Координуючи роботу позашкільної освіти області, Центр «Юність
Буковини» систематично надає методичну допомогу педагогам закладів позашкільної
освіти. Так, з метою підвищення фахового рівня, обміну передовим педагогічним
досвідом керівників гуртків художньо-естетичного напряму, надання допомоги в
програмному забезпеченні та відповідно до Плану роботи закладу у

2018 році

відбулись обласні семінари-практикуми:
20.04.2018
вокально-хорового

-

обласний

семінар-практикум

керівників

гуртків

жанру «Хорове мистецтво. Відродження і становлення кращих

традицій національної музично-хорової школи». У семінарі взяли участь 30 керівників
гуртків відповідного напряму.
22.11.2018

-

обласний

семінар-практикум керівників гуртків

театрального жанру «Театральна діяльність дітей шкільного віку як можливість
самореалізації та самовдосконалення», в якому взяли участь

13 керівників

театральних гуртків області. 30.11.2018 - обласний семінар-практикум керівників
гуртків хореографічного жанру «Тенденції розвитку хореографічного мистецтва на
сучасному етапі» (регіональні особливості). У роботі семінару взяли участь 28
керівників гуртків.

У звітному році закладом започатковано проведення

обласних нарад для методистів художньо-естетичного напряму. Так, 26 жовтня 2018
року

відбулась

обласна

нарада

методистів

та

голів

методоб’єднань

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва області «Зміст та методи
освітньої діяльності в гуртковій роботі», в якій взяли участь 27 методистів вказаного
напряму.

Діяльність Чернівецького

обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» спрямована на
організацію вільного часу та, насамперед, змістовного дозвілля вихованців. Підсумком
цієї діяльності є масові заходи, які проводяться в закладі.
Упродовж 2018 року на виконання наказів
Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації було проведено ряд
заходів обласного рівня:
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- 16.01.-17.01.2018 - обласний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Чисті
роси» (номінації «Фольклорне , образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво»).
- 17.03.2018 - обласний фестиваль-конкурс народного танцю. У конкурсі взяли участь
45 хореографічних колективів закладів освіти області.
- 19.03.2018 - 28.03.2018 - обласний фестиваль юнацької творчості «Чисті роси»
серед закладів вищої освіти. Всього у фестивалі взяли участь 19 закладів вищої освіти
області (1200 студентів).
-13.04.2018 - обласний фестиваль-конкурс читців-гумористів «Буковинські
пересмішники», в якому взяли участь 55 учнів закладів позашкільної та загальної
середньої освіти.
- 
25.04.2018 - 15.05.2018 - обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» у номінації
«Декоративно-ужиткове мистецтво» за темою «Знай і люби свій край», яка проходила
у 3-х вікових категоріях. На виставку-конкурс представлено 520 робіт учнів закладів
позашкільної та загальної середньої освіти області.
- 06.03.2018 - обласний фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії молодих
авторів та виконавців. У фестивалі-конкурсі взяли участь 82 солісти, 25 вокальних
ансамблів, дуети, тріо, квартети. Загальна кількість учасників фестивалю-конкурсу –
500.
- 17.04.2018 -обласний етап Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва «Співає
юність України».
- 22.10.2018 - 20.11.2018- обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» у номінації
«Образотворче мистецтво» за темою «Квітка сонця» (за творами Василя
Сухомлинського). На захід представлено 224 роботи 
учнів закладів позашкільної та
загальної середньої освіти області.
- 9.11.2018-10.11.2018 - обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Буковинська
зіронька». 55 учасників віком від 9 до 17 років виступили у трьох номінаціях:
«Вокал», «Хореографія», «Художнє читання».
-

23.12. 2018 – новорічно-різдвяний вернісаж.

20.12. 2018-22.12.2018 – новорічні шоу-програми.
Серед традиційних заходів, які відбуваються у Центрі: урочисте відкриття
навчального року та творчий звіт гуртків Чернівецького обласного центру естетичного
виховання «Юність Буковини», свято Миколая, новорічні шоу-програми, новорічні
ранки, пасхальні та різдвяні вернісажі.
З метою презентації досягнень обдарованих дітей та молоді у різних видах
мистецтв (вокальне, хореографічне, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво,
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сценічне слово), заохочення їх творчого зросту упродовж п’яти років проводиться
фестиваль мистецтв «Країна сонячних мрій», в якому беруть участь всі вихованці
гуртків закладу. Фестиваль зарекомендував себе як яскраве, насичене різними видами
дитячої творчості дійство для вихованців, батьків та керівників гуртків, де кожен
учасник нагороджений почесною відзнакою.
Одним із пріоритетів у роботі закладу позашкільної освіти є виховання дитини.
Виховна робота в ЧОЦЕВ «Юність Буковини» – невіддільна складова освітнього
процесу, спрямована на розвиток творчого потенціалу вихованців. Ефективному
вирішенню цього завдання сприяють виховні заходи, які проводяться в Центрі для
гуртківців та за їх безпосередньою участю. Зокрема: День музики, Всесвітній день
танцю, День художника, свято гумору, День української писемності і мови, День
визволення України від фашистських загарбників, День захисту дітей, День Європи,
«Я люблю Україну»; тематичні тижні, творчі зустрічі з видатними особистостями
краю.
Серед виховних напрямів у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання
«Юність Буковини» найбільш актуальними є патріотичне, громадянське виховання як
стрижневі, що відповідають вимогам і викликам сучасності. На виконання Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладі здійснюється ряд
заходів, спрямованих на виховання патріотизму, почуття гідності, вірності, любові до
Батьківщини, поваги до культури, історії, звичаїв і традицій як свого народу, так і
представників інших національностей: День Миру, День Соборності, День Патріота,
День Волонтера, вшанування Дня Гідності та Свободи, захід до Дня пам’яті жертв
Голодомору, святкові програми до Дня Незалежності України, Дня Конституції.
Всього упродовж року
розроблено 62 творчих сценарії заходів; вихованці Центру взяли участь у 105
культурно-масових заходах, з яких: 81 - заходи Чернівецького обласного центру
естетичного виховання «Юність Буковини», 24 - участь у різноманітних концертних
програмах.
Залучення вихованців до змістовного
літнього відпочинку та
оздоровлення є важливою складовою збереження і
відновлення здоров’я дітей та молоді. 
В період з 01 по 21 червня 2018 року 147
вихованців ЧОЦЕВ «Юність Буковини» оздоровлювались під час І профільної зміни у
ПОВЗ «Лунка». Педагогами Центру розроблено заходи для цікавого, змістовного
дозвілля вихованців: конкурс розумників та розумниць «З Україною в серці», «Свято
української музики і пісні», «Міс табору», «Казка двері відчиняє», брейн-ринг «Ми
діти землі української», «Один - за всіх і всі – за одного» тощо.
У практиці роботи закладу
вже традиційними є заходи для батьків, які проводяться у формі виставок, концертів,
відкритих занять, де діти демонструють свої досягнення.
2018
рік
відзначився
тісною
співпрацею закладу з різними організаціями міста та області. Так, вихованці Центру
упродовж року взяли участь у спільних проектах та благодійних акціях: «Подаруй
дитині життя», до Дня Святого Миколая, на підтримку воїнів ООС, для вихованців
шкіл-інтернатів, для дітей з особливими потребами тощо . Вихованці нашого закладу
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гідно представляють свою творчість на всеукраїнських та міжнародних фестивалях,
конкурсах, виставках (див.таблицю).
У 2018 році робота у закладі здійснювалась з метою реалізації основних
розпорядчих документів та програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки
України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації;
на виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статуту КЗ
«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини», Указів
Президента України.
Пріоритетними в роботі закладу залишаються завдання:
1. Планування освітньої діяльності згідно з основними нормативно-правовими
документами:
Закону України «Про освіту».
Закону України «Про позашкільну освіту» (враховуючи зміни до Закону)
Указу Президента України №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи
виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді».
Указу Президента України №344/2013 «Про національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року».
Наказу МОН молоді і спорту України 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказу МОН України 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загально-освітніх
навчальних закладах».
Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на
2016-2021 роки.
Концепції позашкільної освіти та виховання в позашкільному навчальному
закладі.
2. Збереження контингенту гуртківців, додержування нормативів наповнюваності
гуртків згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» та «Положенням про
позашкільний навчальний заклад» та Статутом.
3. Підвищення ефективності та результативності у роботі гуртків усіх напрямів.
4. Створення умов для підтримки і розвитку обдарованих дітей та молоді міста та
області.
5. Створення умов для профільного навчання та виховання дітей та молоді,
формування творчого колективу педагогів та вихованців.
6. Впровадження в практику роботи гуртків нових навчальних планів і програм,
педагогічних проектів, інноваційних форм та методів, інтерактивних форм навчання,
забезпечення орієнтованого підходу до підвищення професійної майстерності
педагогів.
7. Створення умов щодо розширення мережі гуртків за напрямами.
8. Формування особистості вихованця на
засадах
національних традицій та
загальнолюдських цінностей.
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9.Створення банку методичних розробок з питань позашкільної освіти.
10. Розвиток методичної служби закладу з використанням сучасних інформаційних та
комунікативних технологій.
11. Удосконалення умов з організації навчання у гуртках дітей з особливими
потребами.
12. Організація тренінгів для педагогічних працівників з метою всебічного розвитку,
розвитку комунікативних здібностей та оволодінням знань з вікової психології дітей та
підлітків.
13. Організація роботи щодо модернізації сайту закладу.
14. Залучення педагогів до співучасті управління закладом та прийняття управлінських
рішень.
15. Покращення матеріально-технічного стану закладу.
16. Проведення моніторингових досліджень в освітній діяльності.
З року в рік педагогічний колектив Чернівецького обласного центру естетичного
виховання «Юність Буковини», відшуковуючи нові форми і методи роботи з дітьми та
молоддю, переконується, що важливими критеріями педагогічної діяльності закладу є
не лише засвоєння програмового матеріалу, а й такі поняття як співтворчість,
захоплення, здивування, саморозвиток, психологічний комфорт.
У 2019 році Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність
Буковини» працюватиме над проблемою «Пріоритетні напрями роботи позашкільного
закладу в умовах реформування освітньої галузі» на виконання заходів щодо
реалізації загальнодержавних та регіональних програм розвитку системи освіти.

ДОСЯГНЕННЯ
гуртків та студій ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
за 2018 рік
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(за жанрами – кількість отриманих призових місць)
декор.-ужитк. та образотв. жанр
Гран-Прі
І
ІІ
ІІІ
міжнароднік-ть місць
всеукр.к-ть місць
3
3
3
обл./регіон.к-ть місць
вокальний жанр
Гран-Прі
І
ІІ
ІІІ
міжнароднік-ть місць
1
2
всеукр.к-ть місць
1
3
1
обл./регіон.к-ть місць
2
2
театральний жанр
Гран-Прі
І
ІІ
ІІІ
міжнароднік-ть місць
5
7
8
всеукр.к-ть місць
4
6
9
обл./регіон.к-ть місць
2
1
хореографічний жанр
Гран-Прі
І
ІІ
ІІІ
міжнароднік-ть місць
1
18
13
18
всеукр.к-ть місць
1
26
23
10
обл./регіон.к-ть місць

дипломанти

1
дипломанти
1

дипломанти
1

дипломанти

ДОСЯГНЕННЯ
гуртків та студій ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
за 2018 рік
(загальна кількість гуртківців охоплених виступами на фестивалях/конкурсах, що
вибороли призові місця)
всього охоплено гуртківців
декор.-ужитк. та образотв. жанр
9
вокальний жанр
20
театральний жанр
20
хореографічний жанр
457
506

Методична діяльність
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№

Зміст

1.

Засідання методичної ради

2.

Фестиваль педагогічних ідей «Який
керівник потрібний в ЗПО»
Педагогічна рада:«Формування
навчальних компетентностей
вихованців якісно нового рівня».
Рівень навчальних досягнень
вихованців, педагогічний досвід та
виховна робота керівників гуртків
театрального та хореографічного
жанру.
Методичні об’єднання:
Виховний потенціал гурткової роботи
та його роль у формуванні
обдарованої особистості
Через творчість до духовності дитини
Театрально-ігрова діяльність як один
із шляхів формування навчальних
компетентностей дитини
Вплив хореографічного мистецтва на
особистість дитини в сучасних умовах
комунікації
Нарада керівників гуртків ТОРРД
«Малюк»: «Загадки як засіб розвитку
мислення дошкільника»
Загальні збори трудового колективу
Оформлення інформаційних виставок
літератури та актуальних статей,
фахових видань відповідно до
тематики педагогічної ради Центру.
Презентація педагогічних та
інформаційних новинок слухачам
«Школи молодого педагога»
Затвердження плану роботи на
весняні канікули
Презентація педагогічних та
інформаційних новинок слухачам
«Школи молодого педагога»

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
3.
4.
5.

6.
1.
2.

Термін
виконання
Січень
Січень
Лютий

Виконавець
Висоцька Т.І.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
Висоцька Т.І.
Калинюк М.І.
Керівники гуртків

Лютий
Александровська Г.Г.
Вовк Н.М.
Дирда О.Т.
Калинюк М.І.
Лютий

Дутчак І.І.

Лютий
Лютий

Висоцька Т.І.
Хмель Л.М.

Лютий

Висоцька Т.І.
Хмель Л.М.

Березень

Боднарюк Н.В.

Березень

Висоцька Т.І.
Хмель Л.М.
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1.
2.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

4.
5.
6.

7.
1.
2.
1.

Презентація педагогічних та
інформаційних новинок слухачам
«Школи молодого педагога»
Засідання батьківської ради
Педагогічна рада:«Творча ініціатива
педагога – важливий чинник
підвищення ефективності освітнього
процесу»
Методичні об’єднання:
Самоосвіта як важливе джерело
творчого зростання керівника гуртка
Впровадження сучасних

інноваційних технологій – основна
передумова ефективності освітнього
процесу
Від творчого педагога до творчого
вихованця
Психолого-педагогічні особливості
професійної майстерності хореографа
Оформлення інформаційних виставок
літератури та актуальних статей,
фахових видань відповідно до
тематики педагогічної ради Центру та
семінарів-практикумів.
Презентація педагогічних новинок
слухачам «Школи молодого педагога»
Затвердження плану роботи на літній
період
Нарада керівників гуртків ТОРРД
«Малюк» «Підсумки освітнього
процесу гуртків ТОРРД «Малюк» за
2018/2019 н.р. Умови розвитку
творчих здібностей дитини
дошкільного віку»
Засідання художньої ради Центру
Обласна нарада методистів та голів
методоб’єднань
художньо-естетичного напряму
Засідання методичної ради
Педагогічна рада: «Імідж закладу
позашкільної освіти: його вплив на

Квітень

Хмель Л.М.

Квітень
Травень

Дирда О.Т.
Висоцька Т.І.

Травень
Александровська Г.Г.
Вовк Н.М.

Дирда О.Т.
Калинюк М.І.
Травень

Хмель Л.М.

Травень

Хмель Л.М.

Травень

Боднарюк Н.В.

Травень

Дутчак І.І.

Травень
Червень

Члени
художньої ради
Висоцька Т.І.

Червень
Серпень

Висоцька Т.І.
Висоцька Т.І.

11

конкурентоспроможність та роль на
сучасному освітньому ринку»
2. Установча нарада з керівниками
гуртків ТОРРД «Малюк» «Адаптація
дошкільників до освітнього процесу в
гуртках ТОРРД «Малюк»
3. Оформлення інформаційних виставок
літератури та актуальних статей,
фахових видань відповідно до
тематики педагогічної ради Центру.
4. Загальні збори трудового колективу
1. Засідання методичної ради
2. Методичні об’єднання:
2.1. Компетентісно-орієнтований підхід
як ключовий фактор забезпечення
якості освітнього процесу в гуртку
2.2. 
Педагогіка партнерства: педагог –
вихованець – батьки.
Сучасна модель організації роботи
гуртка у формуванні позитивного
2.3. іміджу ЗПО
Сучасна хореографія в контексті
синтезу мистецтв
2.4.
1.
Обласна нарада методистів та голів
методоб’єднань
декоративно-ужиткового
та
образотворчого мистецтв
2. Засідання батьківської ради
3. Створення бази даних про
випускників ТОМ
4. Планування заходів на період осінніх
канікул
1. Оформлення інформаційних виставок,
фахових видань відповідно до
тематики семінарів-практикумів
1. Педагогічна рада: «Сучасна модель
методичної роботи в закладі
позашкільної освіти»
2. Методичні об’єднання:
2.1. 
Вдосконалення рівня
інформаційно-методичного супроводу
освітнього процесу

Серпень

Дутчак І.І.

Серпень

Хмель Л.М.

Серпень
Вересень
Вересень

Висоцька Т.І.
Висоцька Т.І.
Александровська Г.Г.
Вовк Н.М.
Дирда О.Т.

Калинюк М.І.
Жовтень

Александровська Г.Г.

Жовтень
Жовтень

Дирда О.Т.
Дирда О.Т.

Жовтень

Боднарюк Н.В.

Листопад

Хмель Л.М.

Грудень

Висоцька Т.І.

Грудень
Александровська Г.Г.
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2.2.

Технологія розроблення керівником
методичної продукції
Активні форми навчання. Суть та
2.3. використання активних форм
навчання в освітньому процесі
2.4. Організація самоосвітньої діяльності
керівника гуртка
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Нарада керівників гуртків ТОРРД
«Малюк» «Підсумки освітнього
процесу гуртків творчого об’єднання
ТОРРД «Малюк» за І півріччя
2019/2020н.р. Музично-виконавська
діяльність: сучасні підходи»
Оформлення інформаційних виставок
літератури та актуальних статей,
фахових видань відповідно до
тематики педагогічної ради Центру.
Засідання Художньої ради.
Затвердження плану новорічних та
різдвяних заходів та репертуару
творчих колективів Центру
Затвердження плану роботи
Художньої ради ЧОЦЕВ «Юність
Буковини» на 2020 рік
Затвердження плану роботи
бібліотеки на 2020 рік
Затвердження плану роботи ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» на 2020 рік

Вовк Н.М.
Дирда О.Т.
Калинюк М.І.
Грудень

Дутчак І.І.

Грудень

Хмель Л.М.

Грудень

Члени художньої
ради

Грудень

Боднарюк Н.В.

Грудень

Хмель Л.М.

Грудень

Дирда О.Т.

Організаційно-масова діяльність
№
1.

Зміст

Концертна програма до Старого
Нового року
2. Виставка до Нового року та Різдва
Христового
3. Виставки гуртка «Палітра» в обласному
художньому музеї
Обласний конкурс сучасного танцю «У
1.
ритмах ХХІ століття»

Термін
виконання
Січень

Виконавець
Боднарюк Н.В.

Січень

Александровська Г.Г.

Січень

Александровська Г.Г.

Лютий

Калинюк М. І.
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2.

Лютий

Боднарюк Н.В.

Березень

Калинюк М.І.

2. Концертна програма до Свята Весни

Березень

Боднарюк Н.В.

3. Святкові ранки до свята весни для
вихованців творчого об’єднання
«Малюк».
4. Виставка до Міжнародного жіночого
дня
1. Обласна виставка-конкурс «Галерея
мистецтв» (номінація
«Декоративно-ужиткове мистецтво»)
2. Обласний фестиваль-конкурс «Рідна
пісня»
3. Виставка до Великодня
4. Виставка робіт НХК «Юний дизайнер»
у Центрі культури «Вернісаж»
1. Обласний фестиваль-конкурс «Свято
оркестрової музики»
2. Конкурсна програма «Міс «Юність
Буковини»»
3. Святковий концерт до Дня матері

Березень

Дутчак І.І.

Березень

Александровська Г.Г.

1.

Розважально-конкурсна програма
«День Святого Валентина»
Обласний фестиваль-конкурс
народного танцю

Квітень-тра Александровська Г.Г.
вень
Квітень

Вовк Н.М.

Квітень
Квітень

Александровська Г.Г.
Александровська Г.Г.

Травень

Вовк Н.М.

Травень

Боднарюк Н.В.

Травень

Боднарюк Н.В.

4. Свята та розваги у творчому об’єднанні
«Малюк
5. Фестиваль дитячої творчості «Країна
сонячних мрій» до Дня захисту дітей

Травень

Дутчак І.І.

Травень

6. Виставка гуртка «Світ фантазій» в
обласному художньому музеї
1. Концертна програма до Дня захисту
дітей.
2. Конкурс малюнка на асфальті до Дня
Конституції України
3. Концертна програма до Дня молоді
4. Творчий звіт гуртків ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»

Травень

Боднарюк Н.В.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Александровська Г.Г.

Червень

Боднарюк Н.В.

Червень

Александровська Г.Г.

Червень
Червень

Боднарюк Н.В.
Боднарюк Н.В.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
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5. Виставка творчих робіт вихованців
гуртків образотворчого та
декоративно-ужиткового жанру
1. Концертна програма до Дня
Незалежності України
1. Урочисте відкриття навчального року у
Чернівецькому обласному центрі
естетичного виховання «Юність
Буковини»
1. Концертна програма до Дня міста
2. Обласна виставка-конкурс «Галерея
мистецтв» (номінація «Образотворче
мистецтво»)
1. Обласний конкурс дитячої творчості
«Буковинська зіронька»

Червень

Александровська Г.Г.

Серпень

Боднарюк Н.В.

Вересень

Боднарюк Н.В.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Дирда О.Т.
Боднарюк Н.В.

Жовтень

Жовтень-ли Александровська Г.Г.
стопад
Листопад

Боднарюк Н.В.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Дутчак І.І.

2. Святкові ранки «Осінній калейдоскоп»
для вихованців ТОРРД «Малюк»
1. Новорічні шоу-програми

Листопад

2. Новорічно-різдвяний вернісаж

Грудень

3. Новорічно-різдвяна виставка у вітринах
Центру
4. Свято Миколая.
5. Святковий концерт «Танцюймо разом»
6. Новорічні ранки для вихованців Центру
7. Новорічні ранки для вихованців ТОРРД
«Малюк»
8. Конкурсна програма «Містер «Юність
Буковини» до Дня захисника України

Грудень

Боднарюк Н.В.
Вовк Н.М.
Александровська Г.Г.
Руснак А.Л.
Александровська Г.Г.

Грудень
Грудень
Грудень
Грудень

Боднарюк Н.В.
Калинюк М.І.
Дирда О.Т.
Дутчак І.І.

Грудень

Боднарюк Н.В.

Грудень

Навчально-виховна діяльність
№

Зміст

1. Фольклорно-етнічне свято «Коляда на
Буковині»

Термін
виконання
Січень

Виконавець
Вовк Н.М.
Кабачій І.М.
Літовська С.І.
Куликівська І.С.
Вишпінська Я.М.
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2. Виховний захід «День іменинника»

Січень

Любко Т.Г.
Приходько В.П.
Русецька К.І.
Приходько В.П.
Любко Т.Г.

3. Виховний захід «Знайомство з
мюзиклом. Виховання сімейних
цінностей»
4. Свято «Випускники «Молодості» .
Наша історія»
5. Інформаційно-виховний захід до Дня
Соборності та Свободи України
6. Зимова сесія слухачів ТОМ
1. Інформаційно-виховний захід до Дня
пам’яті Героїв Небесної Сотні
2. Виховний захід до Міжнародного Дня
рідної мови
3. «Домашня вечірка»
4 Свято Стрітення
5. Інформаційно-виховний захід «Ми –
діти твої, Україно»
6. Виховний захід «Під знаком Купідона»

Січень

1. Сесія слухачів заочної форми навчання
ТОМ
2. Тематичний тиждень до 70-річчя від
дня народження Володимира Івасюка:
- інформаційний вісник про життя і
творчість В. Івасюка;
- літературно-музичний захід стежками
творчості В. Івасюка «Я залишив вам
снів своїх красу»;
- творча майстерня юних
композиторів-переможців фестивалів
авторської пісні та співаної поезії;
- виховний захід «Орфей синіх гір»

Березень

3. Оформлення книжкової виставки до
Шевченківських днів.
4. Свято «Ми з України»

Березень

Літовська С.І.
Кабачій І.В.
Куликівська І.С.
Вишпінська Я.М.
Хмель Л.М.

Березень

Ковальська І.В.

Січень

Ковальська І.В.

Січень

Хмель Л.М.

Січень
Лютий

Дирда О.Т.
Хмель Л.М.

Лютий

Боднарюк Н.В.

Лютий
Лютий
Лютий

Ковальська І.В.
Олійник Я.М.
Пупченко Г.Г.
Клим Н.В.
Александровська Г.Г.
Савчук В.В.
Дирда О.Т.

Лютий

Березень

Вовк Н.М.
Хмель Л.М.

16

5. Флеш-моб - читання віршів української
поетеси Ліни Костенко до Всесвітнього
дня поезії
6. Інформаційно-виховний захід до
Міжнародного дня театру
7. Шевченківське літературно-мистецьке
свято до 205 річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка
1. Літературна вікторина до
Міжнародного Дня дитячої книги
2. Виховний захід до Всесвітнього Дня
танцю
Інформаційно-виховний захід до
3.
річниці Чорнобильської катастрофи
4. Виховний захід «Через тиждень Великдень»
5. Пасхальні зустрічі
6. Флеш-моб до Дня дитячої книги «У
пошуку талантів»
1. Підсумкова сесія слухачів ТОМ
2. Виховний захід до Дня Європи
3. Виховний захід до Дня Перемоги
4. Книжкова виставка в бібліотеці Центру,
присвячена ІІ Світовій війні
5. Танцювальний пікнік з «Молодістю»
6. Свято «Любій матусі»

Березень

Боднарюк Н.В.

Березень

Хмель Л.М.

Березень

Дирда О.Т.

Квітень

Дирда О.Т.

Квітень

Калинюк М.І.

Квітень

Хмель Л.М.

Квітень
Квітень
Квітень

Александровська Г.Г.
Ліварюк О.П.
Олійник Я.М.
Хмель Л.М.

Травень
Травень
Травень
Травень

Дирда О.Т.
Боднарюк Н.В.
Дирда О.Т.
Хмель Л.М.

Травень
Травень

1. Інформаційно-виховний захід до Дня
Конституції України
2. Родинне свято НХК «Україночка»
1. Інформаційно-виховний захід до Дня
Незалежності
1. Виховний захід до Міжнародного Дня
Миру
2. Інформаційно-виховний захід до
Всеукраїнського Дня бібліотек
3. Інформаційно-виховний захід «Перші
пуанти»
1. Виховний захід «Шалені ручки»
2. Благодійне свято «Долоньки добра»
3. Виховний захід до Міжнародного дня
музики

Червень

Ковальська І.В.
Александровська Г.Г.
Руснак А.Л.
Хмель Л.М.

Червень
Серпень

Олійник Я.М.
Дирда О.Т.

Вересень

Боднарюк Н.В.

Вересень

Дирда О.Т.

Вересень

Пупченко Г.Г.

Жовтень
Жовтень
Жовтень

Ковальська І.В.
Олійник Я.М.
Вовк Н.М.
Кабачій І.В.
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Літовська С.В.
Вишпінська Я.М.
Дирда О.Т.

Інформаційно-виховний захід до Дня
захисника Вітчизни
5. День художника

Жовтень

Сесія слухачів заочного відділення
ТОМ
Веселі розваги «Нумо, козачата» до
7.
Дня українського козацтва
Інтелектуально-розважальна гра «Я
люблю Україну» до Дня української
1.
писемності та мови

Жовтень

Руснак А.Л.
Ліварюк О.П.
Савчук В.В.
Дирда О.Т.

Жовтень

Дирда О.Т.

Листопад

Боднарюк Н.В.

Виховний захід «Естетичний вигляд
гуртківця під час виступів. Макіяж »
Кольорова вечірка «День усіх святих»

Листопад

Ковальська І.В.

Листопад

Виховний захід до Дня Гідності та
Свободи
«Подорож планетою дитинства» - до
Всесвітнього Дня дитини
Інформаційно-виховний захід до Дня
захисту прав людини
Інформаційно-виховний захід до Дня
волонтера
Новорічно-різдвяна феєрія «У колі
друзів»

Листопад

Савчук В.В.
Ліварюк О.П.
Боднарюк Н.В.

Листопад

Дирда О.Т.

Грудень

Хмель Л.М.

Грудень

Хмель Л.М.

Грудень

Ковальська І.В.

4.

6.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Жовтень

Робота практичного психолога
№

Зміст

1.

Психодіагностика
соціально-психологічного
клімату
колективів гуртків основного рівня
навчання та педколективу
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота за запитом

2.
3.

Термін
виконання
Січень

Виконавець
Хохуляк Т.В.

Січень

Хохуляк Т.В.

Січень

Хохуляк Т.В.
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4.
5.

6.

7.
8.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Тренінгові заняття за програмою «Крок
до спілкування», спрямовані на
підтримку в період адаптації, розвиток
комунікативних вмінь та формування
навичок
позитивного
спілкування
гуртківців поч. рівня І р.н.
Тренінгові заняття для гуртківців
«Шляхи
формування
мотивації
досягнення успіху у обдарованих
підлітків»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота
Психодіагностика
соціально-психологічного клімату у
гуртках основного рівня навчання
Тренінгові заняття, спрямовані на
розвиток
лідерських якостей та
оволодіння ефективними методами
управлінської
діяльності
для
адміністрації
Центру
«Шляхи
попередження
та
розв’язання
конфліктів у педагогічному колективі»
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Тренінгові заняття для гуртківців
«Шляхи
формування
мотивації
досягнення успіху у обдарованих
підлітків»
«Психологічний лекторій» для батьків:
«Дитина у сім’ї, атмосфера любові і
захищеності»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»

Січень

Хохуляк Т.В.

Січень

Хохуляк Т.В.

Січень

Хохуляк Т.В.

Січень

Хохуляк Т.В.

Січень
Лютий

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.

Лютий

Хохуляк Т.В.
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9.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Організаційно-методична робота
Психодіагностичне
дослідження
міжособистісних взаємин
Семінар-практикум для педагогічних
працівників «Психологічний клімат
колективу.
Шляхи
формування
здорового психологічного клімату в
колективі»
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку

Лютий
Березень

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Березень

Хохуляк Т.В.

Березень

Хохуляк Т.В.

Березень

Хохуляк Т.В.

Березень

Хохуляк Т.В.

Тренінгові заняття для гуртківців
«Шляхи
формування
мотивації
досягнення успіху у обдарованих
підлітків»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота
Психологічний лекторій для батьків
«Знаходимо спільну мову (питання
статевого виховання дітей та молоді)»
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Профдіагностика гуртківців вищого
рівня навчання
Тренінгові заняття для гуртківців
«Шляхи
формування
мотивації
досягнення успіху у обдарованих
підлітків»
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
«Психологічний лекторій» для батьків
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом

Березень

Хохуляк Т.В.

Березень

Хохуляк Т.В.

Березень
Березень

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Квітень

Хохуляк Т.В.

Квітень

Хохуляк Т.В.

Квітень

Хохуляк Т.В.

Квітень

Хохуляк Т.В.

Квітень
Квітень

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.
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7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.

2.
3.
4.
5.

Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота
«Сімейне виховання без конфліктів та
покарань» консультації для батьків
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Тренінгові заняття для гуртківців
«Шляхи
формування
мотивації
досягнення успіху у обдарованих
підлітків»
Тренінгові заняття «Дозволь собі бути
щасливим»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота
Організаційно-методична робота
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття, спрямовані на
підтримку в період адаптації, розвиток
комунікативних вмінь та формування
навичок позитивного спілкування
гуртківців поч. рівня І р.н.
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Організаційно-методична робота

Квітень

Хохуляк Т.В.

Квітень
Травень

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень
Червень
Червень

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Червень

Хохуляк Т.В.

Вересень

Хохуляк Т.В.

Вересень

Хохуляк Т.В.

Вересень

Хохуляк Т.В.

Вересень

Хохуляк Т.В.

Вересень

Хохуляк Т.В.
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6.
7.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

3.
4.
5.

«Психологічний лекторій» для батьків:
«Крок до дитини»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Психодіагностика процесу адаптації
гуртківців початкового рівня навчання
Психодіагностичне дослідження
синдрому емоційного вигорання для
педагогічних працівників закладу
Тренінгові заняття за програмою «Крок
до спілкування», спрямовані на
підтримку в період адаптації гуртківців
поч. рівня І р.н.
Семінар-тренінг для керівників гуртків
«Психічні чинники збереження та
зміцнення здоров’я педагогів»
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота
Психодіагностика процесу адаптації
гуртківців початкового рівня навчання
Тренінгові заняття за програмою «Крок
до спілкування», спрямовані на
підтримку в період адаптації гуртківців
поч. рівня І р.н.
Індивідуальні та групові консультації
«обдаровані
діти.
Психолого-педагогічний супровід»
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку

Вересень

Хохуляк Т.В.

Вересень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень
Листопад

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Листопад

Хохуляк Т.В.

Листопад

Хохуляк Т.В.

Листопад

Хохуляк Т.В.

Листопад

Хохуляк Т.В.
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6.
7.
8.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10

«Психологічний лекторій» для батьків:
«Причини виникнення та шляхи
подолання дитячих страхів»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота
Психодіагностика
соціально-психологічного
клімату
колективів гуртків основного рівня
навчання
Тренінгові заняття за програмою
«Цікава психологія» для гуртківців
молодшого шкільного віку
Тренінгові заняття за програмою «Крок
до спілкування», спрямовані на
підтримку в період адаптації гуртківців
поч. рівня І р.н.
Семінар-тренінг для керівників гуртків
«Прояви дитячої агресії. Феномен
прихованої агресії у взаємодії. Основні
маркери прихованої агресії»
Корекційно-відновлювальна
та
розвивальна робота з гуртківцями за
запитом
Тренінгові заняття для гуртківців
«Шляхи
формування
мотивації
досягнення успіху у обдарованих
підлітків»
Індивідуальні та групові консультації за
запитом
«Психологічний лекторій» для батьків:
«Міф як сімейна ідеологія»
Оформлення
газети-стенду
«Психологічний вісник»
Організаційно-методична робота

Листопад

Хохуляк Т.В.

Листопад

Хохуляк Т.В.

Листопад
Грудень

Хохуляк Т.В.
Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Грудень

Хохуляк Т.В.

Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників
№

Зміст

Термін
виконання

Виконавець
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1. «Школа молодого педагога»:

- Інноваційні технології навчання в
сучасній педагогіці та практиці;
- Інтерактивні методи та прийоми
- Презентація педагогічних новинок
слухачам «Школи молодого педагога»
2. Курси підвищення кваліфікації
керівників гуртків
художньо-естетичного напряму.
1. «Школа молодого педагога»:
- Особистісно орієнтоване, розвивальне
та проблемне навчання;
- Практикум: використання ігрових
моментів у процесі навчання дітей
дошкільного та молодшого шкільного
віку
- Бібліографічно-інформаційний огляд
літератури
Курси підвищення кваліфікації
2. керівників гуртків
художньо-естетичного напряму.

Січень

Січень

Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Дутчак І.І.
Дутчак І.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

Лютий

Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

Лютий

Хмель Л.М.

Лютий

Дутчак І.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Дутчак І.І.

3. Засідання атестаційної комісії
1. «Школа молодого педагога»:
- Методи і прийоми активізації
інтелектуальної та дослідницької
діяльності вихованців. Метод проектів
2. Засідання атестаційної комісії

Лютий
Березень

3. Курси підвищення кваліфікації
керівників гуртків
художньо-естетичного напряму.

Березень

1. «Школа молодого педагога»:
- Сучасні підходи до організації
навчально-виховного
процесу:
розвиток, навчання, шляхи його
здійснення;
- Бібліографічний огляд літератури

Квітень

Квітень

Хмель Л.М.

2. Відкриті заняття

Квітень

Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Березень

Дутчак І.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
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1. «Школа молодого педагога»:
- Методика підготовки та проведення
підсумкових занять. Сучасні акценти в
оцінюванні
навчальних
досягнень
вихованців;
- Круглий стіл з досвіду роботи
педагогів гуртків Центру;
- Анкетування молодих педагогів.
2. Обласний семінар-практикум
керівників гуртків образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва
«Розвиток творчих здібностей та
креативності вихованців в умовах
модифікації змісту діяльності закладів
позашкільної освіти»
3. Обласний семінар-практикум
керівників гуртків вокально-хорового
жанру «Музичне мистецтво як засіб
формування особистості в сучасній
національній освітній системі»
1. «Школа молодого педагога»:
-Підсумки роботи Школи молодого
педагога
1. «Школа молодого педагога»:
- Завдання школи молодого педагога,
визначення напрямів діяльності.
- Молодому працівнику позашкільного
закладу:
професійні
знання
та
педагогічні вміння.
- Опрацювання нормативно-правових
документів
1. «Школа молодого педагога»:
- Питання раціонального планування:
навчальні програми, тематичні плани,
ведення журналів;
- Бібліографічно-інформаційний огляд
за напрямами діяльності
1. «Школа молодого педагога»:

Травень

Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

Травень

Александровська Г.Г.

Травень

Вовк Н.М.

Червень

Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.
Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

Серпень

Вересень

Дутчак І.І.

Хмель Л.М.
Жовтень
Вовк Н.М.
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2.

- Конспекти занять (вимоги до їх
написання та ведення);
- Форми навчання: структура занять,
удосконалення змісту занять, методика
проведення та вимоги щодо ведення
занять; способи формулювання мети
заняття;
- Практичне відвідування занять
гуртків Центру
Засідання атестаційної комісії

Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
Жовтень

Дутчак І.І.

Листопад

Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

2. Відкриті заняття

Листопад

Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

3.

Листопад

1.

«Школа молодого педагога»:
- Пізнавальна діяльність
вихованців-початківців;
- Вікові мотиваційні особливості;
- Огляд методичної літератури

Обласний семінар-практикум
керівників гуртків театрального жанру
«Театральна діяльність як важливий
елемент сучасного освітнього
простору»
4. Обласний семінар-практикум
керівників гуртків хореографічного
жанру «Сучасний танець як засіб
зовнішньої і внутрішньої гармонізації
особистості»
1. «Школа молодого педагога»:
- Форми навчання: види занять за
характером діяльності педагога та
вихованця; методика проведення занять
та єдині вимоги; нестандартні форми і
методи проведення занять. Аналіз
навчально-виховного процесу у І
півріччі 2019/2020н.р.
2. Засідання атестаційної комісії.

Листопад

Калинюк М.І.

Грудень

Висоцька Т.І.
Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Александровська Г.Г.

Грудень

Дутчак І.І.
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Забезпечення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту
№

Зміст

1. Результати підготовки цивільного

Термін
виконання
Січень

Виконавець
Ніколенко С.Г.

захисту у 2018 році та основні завдання
на 2019 рік
2. Звіт про стан роботи з охорони праці,
пожежної безпеки і виробничої
санітарії в ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
у 2018 році
3. Проведення повірки вогнегасників.

Січень

Ніколенко С.Г.

Квітень

Ніколенко С.Г.

4. Затвердження заходів з підготовки

Червень

Ніколенко С.Г.

5.

Серпень

Ніколенко С.Г.

Серпень

Ніколенко С.Г.

Вересень

Ніколенко С.Г.

Жовтень

Ніколенко С.Г.

Грудень

Ніколенко С.Г.

Грудень

Ніколенко С.Г.

Постійно

Метлушан О.Д.

Постійно

Метлушан О.Д.

6.
7.

8.
9.
10
11
12

ЧОЦЕВ «Юність Буковини» до роботи
в осінньо-зимовий період
Підписання Акту готовності Центру до
нового навчального року
Перевірка міцності кріплень дзеркал,
станків, стендів (Акти)
Організація роботи з охорони праці,
пожежної безпеки і виробничої
санітарії в ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
у 2019/2020 н.р.
Посилення протипожежного захисту в
осінньо-зимовий період
Створення добровільно-пожежної
дружини
Заходи безпеки під час проведення
Новорічних та Різдвяних масових
заходів
Перевірка справності розеток,
електропроводки, вимикачів
Організація виконання приписів (при
надходженні)

Накази Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації
№

Зміст

Термін
виконання

Виконавець
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1. Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу народного танцю
2. Про проведення обласного конкурсу
сучасного танцю «У ритмах ХХІ
століття»
3. Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу «Рідна пісня»

Січень

Калинюк М.І.

Січень

Калинюк М.І.

Січень

Вовк Н.М.

4.

Січень

Вовк Н.М.

Лютий

Александровська Г.Г.

Лютий

Калинюк М.І.

Березень

Александровська Г.Г.

Березень

Калинюк М.І.

Березень

Вовк Н.М.

Квітень

Вовк Н.М.

Березень

Висоцька Т.І.

Травень

Вовк Н.М.

1.

2.
1.

2.
3.

1.
2.
1.

Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу «Свято
оркестрової музики»
Про проведення обласної
виставки-конкурсу «Галерея мистецтв»
(номінація «Декоративно-ужиткове
мистецтво»)
Про підсумки обласного конкурсу
сучасного танцю «У ритмах ХХІ
століття»
Про проведення обласного
семінару-практикуму керівників
гуртків образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва
«Розвиток творчих здібностей та
креативності вихованців в умовах
модифікації змісту діяльності закладів
позашкільної освіти»
Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу народного танцю
Про проведення обласного
семінару-практикуму керівників
гуртків вокально-хорового жанру
«Музичне мистецтво як засіб
формування особистості в сучасній
національній освітній системі»
Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу «Рідна пісня»
Про проведення обласної наради
методистів та голів методоб’єднань
художньо-естетичного напряму
Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу «Свято
оркестрової музики»
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2.

1.

2.
3.

4.

5.
1.

1.

Про підсумки обласної
виставки-конкурсу «Галерея мистецтв»
(номінація «Декоративно-ужиткове
мистецтво»)
Про проведення обласної наради
методистів та голів методоб’єднань
декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтв
Про проведення обласної
виставки-конкурсу «Галерея мистецтв»
(номінація «Образотворче мистецтво»)
Про проведення обласного
семінару-практикуму керівників
гуртків хореографічного жанру
«Сучасний танець як засіб зовнішньої і
внутрішньої гармонізації особистості»
Про проведення обласного
семінару-практикуму для керівників
гуртків театрального жанру
«Театральна діяльність як важливий
елемент сучасного освітнього
простору»
Про проведення обласного конкурсу
дитячої творчості «Буковинська
зіронька»
Про підсумки обласної
виставки-конкурсу
«Галерея мистецтв» (номінація
«Образотворче мистецтво»)
Про підсумки обласного конкурсу
дитячої творчості «Буковинська
зіронька»

Травень

Александровська Г.Г.

Вересень

Александровська Г.Г.

Вересень

Александровська Г.Г.

Вересень

Калинюк М.І.

Вересень

Дирда О.Т.

Вересень

Боднарюк Н.В.

Листопад

Александровська
Г.Г.

Грудень

Боднарюк Н.В.

Накази Чернівецького обласного центру естетичного виховання
«Юність Буковини»
№

Зміст

1.

Про підсумки проведення новорічних
та різдвяних свят.
Про правила внутрішнього трудового
розпорядку.

2.

Термін
виконання
Січень
Січень

Виконавець
Боднарюк Н.В.
Дирда О.Т.
Касьянчук Л.В.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Про охорону праці, техніку безпеки і
пожежну безпеку.
Про призначення відповідального за
електрогосподарство
Про затвердження плану роботи
художньої ради Центру на 2019 рік
Про розподіл посадових обов’язків

Січень

Ніколенко С.Г.

Січень

Ніколенко С.Г.

Січень

Боднарюк Н.В.

Січень

Касьянчук Л.В.

Про організацію і ведення цивільного
захисту в Центрі на 2019 рік
Про проведення обласного конкурсу
сучасного танцю «У ритмах ХХІ
століття»
Про проведення зимової сесії
слухачів заочної форми навчання
ТОМ
Про підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» при ІППО у 2019
році
Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу народного
танцю
Про проведення обласного
семінару-практикуму керівників
гуртків вокально-хорового жанру
«Музичне мистецтво як засіб
формування особистості в сучасній
національній освітній системі»
Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу «Рідна пісня»
Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу «Свято
оркестрової музики»
Про проведення обласної
виставки-конкурсу «Галерея
мистецтв» (номінація
«Декоративно-ужиткове мистецтво»)
Про проведення педагогічної ради.

Січень

Ніколенко С.Г.

Січень

Калинюк М.І.

Січень

Дирда О.Т.

Січень

Дутчак І.І.

Лютий

Калинюк М.І.

Лютий

Вовк Н.М.

Лютий

Вовк Н.М.

Лютий

Вовк Н.М.

Лютий

Александровська Г.Г.

Лютий

Висоцька Т.І.

Про затвердження рішення
педагогічної ради.

Лютий

Висоцька Т.І.
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8.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Про підсумки зимової сесії слухачів
заочної форми навчання ТОМ
Про підсумки обласного конкурсу
сучасного танцю «У ритмах ХХІ
століття»
Про підсумки проведення атестації
педагогічних працівників Центру у
2018/2019 н.р.
Про проведення обласного
семінару-практикуму керівників
гуртків образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва
«Розвиток творчих здібностей та
креативності вихованців в умовах
модифікації змісту діяльності
закладів позашкільної освіти»
Про проведення обласної наради
методистів та голів методоб’єднань
художньо-естетичного напряму
Про припинення опалювального
сезону 2018/2019 н.р.
Про проведення весняної сесії
слухачів заочної форми навчання
ТОМ
Про підсумки курсів підвищення
кваліфікації керівників гуртків
художньо-естетичного напрямів
Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу народного
танцю
Про проведення педагогічної ради
Про підсумки весняної сесії слухачів
заочної форми навчання творчого
об’єднання мистецтв
Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу «Рідна пісня»
Про організацію кваліфікаційних
іспитів
Про затвердження творчих завдань на
кваліфікаційні іспити

Лютий

Дирда О.Т.

Березень

Калинюк М.І.

Березень

Дутчак І.І.

Березень

Александровська Г.Г.

Березень

Висоцька Т.І.

Березень

Ніколенко С.Г.

Березень

Дирда О.Т.

Березень

Дутчак І.І.

Квітень

Калинюк М.І.

Квітень
Квітень

Висоцька Т.І.
Дирда О.Т.

Квітень

Вовк Н.М.

Квітень

Дутчак І.І.

Квітень

Дутчак І.І.
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1.

Про підсумки обласної
виставки-конкурсу «Галерея
мистецтв» (номінація
«Декоративно-ужиткове мистецтво»)

Травень

Александровська Г.Г.

2.

Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу «Свято
оркестрової музики»
Про затвердження рішення
педагогічної ради
Про підсумки освітнього процесу в
гуртках Центру за 2018/2019 н.р.
Про проведення творчого звіту
колективів ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»
Виробничі накази про підсумки
роботи за напрямками діяльності
закладу
Про збереження життя і здоров’я
дітей та запобіганню нещасним
випадкам під час літнього відпочинку
та оздоровлення
Про проведення фестивалю дитячої
творчості «Країна сонячних мрій»
Про проведення підсумкової сесії
слухачів заочної форми навчання
ТОМ
Про вручення випускникам Центру
свідоцтв про позашкільну освіту
Про підсумки роботи ТОМ у
2018/2019 н.р.
Про підсумки методичної роботи за
2018/2019 н.р.
Про підсумки творчого звіту
колективів ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»
Про підсумки фестивалю дитячої
творчості «Країна сонячних мрій»
Про підсумки обласної наради
методистів та голів методоб’єднань
художньо-естетичного напряму
Про набір дітей в гуртки, об’єднання
Центру

Травень

Вовк Н.М.

Травень

Висоцька Т.І.

Травень

Дутчак І.І.

Травень

Боднарюк Н.В.

Травень

Методисти за
жанрами

Травень

Ніколенко С.Г.

Травень

Боднарюк Н.В.

Травень

Дирда О.Т.

Травень

Дутчак І.І.

Червень

Дирда О.Т.

Червень

Висоцька Т.І.

Червень

Боднарюк Н.В.

Червень

Боднарюк Н.В.

Червень

Висоцька Т.І.

Серпень

Дутчак І.І.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
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2.
3.

Про проведення педагогічної ради
Про призначення відповідальних за
експлуатацію газових котлів,
опалювальної системи ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» у 2019/2020 н.р.

Серпень
Серпень

Висоцька Т.І.
Ніколенко С.Г.

4.

Про створення комісії по перевірці
знань працівників з охорони праці та
пожежної безпеки
Про створення атестаційної комісії
ЧОЦЕВ «Юність Буковини»

Серпень

Ніколенко С.Г.

Вересень

Дутчак І.І.

Про затвердження рішення
педагогічної ради
Про організацію гурткової роботи,
комплектацію
навчально-тренувальних груп
Про створення комісії зі списання
матеріальних цінностей
Про зарахування вихованців до
гуртків Центру
Про організацію методичної роботи
на 2019/2020н.р.

Вересень

Висоцька Т.І.

Вересень

Дутчак І.І.

Вересень

Василинченко В.В.

Вересень

Дутчак І.І.

Вересень

Висоцька Т.І.

Про проведення урочистого відкриття
навчального року ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»
Про підсумки урочистого відкриття
навчального року ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»
Про призначення відповідальних за
проведення інструктажів з ОП та ТБ
життєдіяльності
Про організацію роботи з охорони
праці, пожежної безпеки і виробничої
санітарії в ЧОЦЕВ «Юність
Буковини» у 2019/2020 н.р.
Про створення пожежно-технічної
комісії ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
Про проведення обласної наради
методистів та голів методоб’єднань

Вересень

Боднарюк Н.В.

Вересень

Боднарюк Н.В.

Вересень

Ніколенко С.Г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
1.

Вересень
Ніколенко С.Г.
Вересень

Ніколенко С.Г.

Жовтень

Александровська Г.Г.
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
1.

1.
2.
3.

декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтв
Про проведення обласної
виставки-конкурсу «Галерея
мистецтв» (номінація «Образотворче
мистецтво»)
Про проведення обласного
фестивалю-конкурсу «Буковинська
зіронька»
Про проведення обласного
семінару-практикуму для керівників
гуртків театрального жанру
«Театральна діяльність як важливий
елемент сучасного освітнього
простору»
Про проведення обласного
семінару-практикуму керівників
гуртків хореографічного жанру
«Сучасний танець як засіб зовнішньої
і внутрішньої гармонізації
особистості»
Про початок опалювального сезону у
2019/2020 н.р.
Про проведення осінньої сесії
слухачів заочної форми навчання
ТОМ
Про підсумки осінньої сесії слухачів
заочної форми навчання ТОМ
Про проведення атестації
педагогічних працівників ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» у 2019/2020 н.р.
Про підсумки обласної
виставки-конкурсу «Галерея
мистецтв» (номінація «Образотворче
мистецтво»)
Про підсумки обласного
фестивалю-конкурсу дитячої
творчості «Буковинська зіронька»
Про організацію проведення
новорічних масових заходів Центру
Про проведення педагогічної ради

Жовтень

Александровська Г.Г.

Жовтень

Боднарюк Н.В.

Жовтень

Дирда О.Т.

Жовтень

Калинюк М.І.

Жовтень

Ніколенко С.Г.

Жовтень

Дирда О.Т.

Жовтень

Дирда О.Т.

Жовтень

Дутчак І.І.

Листопад

Александровська Г.Г.

Грудень

Боднарюк Н.В.

Грудень

Боднарюк Н.В.

Грудень

Висоцька Т.І.
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4.
5.
6.
7.
8.

Про підсумки освітнього процесу у
гуртках Центру за І півріччя
2019/2020 н.р.
Про затвердження рішення
педагогічної ради
Про заходи безпеки під час
проведення новорічних та різдвяних
масових заходів
Про створення добровільно-пожежної
дружини
Про проведення зимової сесії
слухачів заочної форми навчання
ТОМ

Грудень

Дутчак І.І.

Грудень

Висоцька Т.І.

Грудень

Ніколенко С.Г.

Грудень

Ніколенко С.Г.

Грудень

Дирда О.Т.

Тематичні апаратні наради
№

Зміст

1.

Про підсумки роботи ЧОЦЕВ «Юність
Буковини» у І півріччі 2018/2019 н.р.
(освітня, методична,
організаційно-масова робота)
Стан виконання планів заходів під час
зимових канікул

2.

3.

4.
5.
1.

Термін
виконання
Січень

Січень

Виконавець
Дутчак І.І.
Боднарюк Н.В.

Організація у 2019 році курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників

Січень

Дутчак І.І.
Боднарюк Н.В.
Александровська Г.Г.
Дирда О.Т.
Дутчак І.І.

Перевірка стану виконання та корекція
планів роботи.
Соціально-психологічний клімат у
педагогічному колективі ЧОЦЕВ
«Юність Буковини»
Підготовка до конкурсів народного
танцю та сучасного танцю «У ритмах
ХХІ століття»
Звіт про стан роботи з охорони праці,
пожежної безпеки і виробничої
санітарії -2018, завдання на 2019 рік
Про відвідування занять вихованцями
Центру

Січень

Дутчак І.І.

Січень

Хохуляк Т.В.

Січень

Калинюк М.І.

Січень

Ніколенко С.Г.
Загурська Н.В.

Лютий

Дутчак І.І.
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2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.
1.

2.
3.
4.

Про залучення вихованців ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» до виховної роботи
Про підготовку до відзначення 70-ти
річчя з дня народження В.Івасюка
Про проведення атестації педагогічних
працівників ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»
Підсумки проведення курсів
підвищення кваліфікації керівників
гуртків художньо-естетичного напряму
Стан підготовки до обласного конкурсу
«Рідна пісня»
Дотримання санітарно-гігієнічних норм
в організації освітнього процесу
Про підготовку до підтверджень
почесних звань гуртків Центру
Робота закладу під час весняних
канікул.

Лютий

Боднарюк Н.В.

Лютий

Вовк Н.М.

Лютий

Дутчак І.І.

Березень

Дутчак І.І.

Березень

Вовк Н.М.

Березень

Загурська Н.В.

Березень
Березень

Вовк Н.М.
Калинюк М.І.
Боднарюк Н.В.

Атестація педагогічних працівників

Березень

Дутчак І.І.

Про роботу школи молодого педагога
Аналіз роботи творчого об’єднання
мистецтв
Аналіз виховних заходів в ЧОЦЕВ
«Юність Буковини»
Про роботу закладу з питань
попередження дитячого травматизму
Стан ведення журналів обліку
гурткової роботи та журналів
інструктажів
Кваліфікаційні іспити випускників
Центру
Контроль за виконанням рішень
педагогічних рад
Підготовка до творчого звіту та
фестивалю «Країна сонячних мрій»
Про підсумки обласної
виставки-конкурсу «Галерея мистецтв»
Виконання плану заходів Концепції
національно-патріотичного виховання

Квітень
Квітень

Висоцька Т.І.
Дирда О.Т.

Квітень

Боднарюк Н.В.

Квітень

Ніколенко С.Г.

Квітень

Дутчак І.І.
Ніколенко С.Г.

Травень

Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Травень

Боднарюк Н.В.

Травень

Александровська Г.Г.

Травень

Боднарюк Н.В.
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5.

1.
2.
3.

4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

Аналіз тренінгових занять з
гуртківцями та педагогами Центру
Про підсумки проведення звітних
концертів та відкритих занять
Підготовка до обласної ради з
методистами та головами
методоб’єднань
Техніка безпеки вихованців під час
літніх канікул
Про підготовку до оздоровлення в
ПОВЗ «Лунка»
Аналіз навчальних програм

Травень

Хохуляк Т.В.

Травень
Червень

Дутчак І.І.
Боднарюк Н.В.
Висоцька Т.І.

Червень

Ніколенко С.Г.

Червень

Дирда О.Т.

Червень

Дутчак І.І.

Про підсумки методичної роботи
Участь вихованців ЧОЦЕВ «Юність
Буковини» у всеукраїнських та
міжнародних заходах
Розвиток самостійної творчості у
вихованців
Про відпочинок і оздоровлення
вихованців ЧОЦЕВ «Юність Буковини»
в ПОВЗ «Лунка»
Підготовка до нового навчального
року. Покращення
матеріально-технічної бази
Про набір дітей в гуртки ЧОЦЕВ
«Юність Буковини»

Червень
Липень

Висоцька Т.І.
Боднарюк Н.В.

Липень
Серпень

Методисти за
жанрами
Дирда О.Т.

Серпень

Метлушан О.Д.

Серпень

Дутчак І.І.
Методисти за
жанрами

Про роботу з кадрами та звернення
громадян
Підготовка до урочистого відкриття
навчального року в ЧОЦЕВ «Юність
Буковини»
Техніка безпеки та охорони праці в
закладі
Про зарахування вихованців у гуртки
Центру
Про підготовку до Дня працівників
освіти
Про стан методичної роботи в закладі

Серпень
Вересень

Боднарюк Н.В.

Вересень

Ніколенко С.Г.

Вересень

Дутчак І.І.

Вересень

Боднарюк Н.В.
Вовк Н.М.
Висоцька Т.І.

Вересень
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4.
1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.
3.

4.
1.

2.
3.
4.

Про проходження медоглядів
працівниками Центру
Про дотримання вимог щодо ведення
документації в ЗПО
Про готовність ЗПО до
осінньо-зимового періоду
Робота з вихованцями, які потребують
психологічної підтримки. Соціальний
портрет вихованців ЧОЦЕВ
«Юність Буковини»
Система роботи з обдарованими
вихованцями
Стан роботи із виконання приписів та
постанов
Про підготовку та проведення
семінарів-практикумів за жанрами
Вивчення роботи молодих педагогів
Про мережу гуртків в ЧОЦЕВ
«Юність Буковини».
Укомплектованість навчальних груп
Про підготовку та проведення
новорічних та різдвяних свят
Виконання заходів з
національно-патріотичного виховання
Про схвалення плану роботи ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» на 2020 рік
Про формування бюджету на 2020 рік
Про спільну роботу педагогічного
колективу та профспілкового комітету
Про дотримання правил техніки
безпеки під час проведення масових
заходів
Виконання навчальних планів, програм,
стан ведення журналів гурткової
роботи
Участь вихованців ЧОЦЕВ
«Юність Буковини» у всеукраїнських
та міжнародних фестивалях, конкурсах,
виставках

Вересень

Загурська Н.В.

Жовтень

Дутчак І.І.

Жовтень

Метлушан О.Д.

Жовтень

Хохуляк Т.В.

Жовтень

Методисти за
жанрами
Ніколенко С.Г.

Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад

Методисти за
жанрами
Висоцька Т.І.
Дутчак І.І.

Листопад

Боднарюк Н.В.

Листопад

Боднарюк Н.В.

Листопад

Дирда О.Т.

Грудень
Грудень

Василинченко В.В.
Висоцька Т.І.

Грудень

Ніколенко С.Г.

Грудень

Дутчак І.І.

Грудень

Ковальська І.В.

Контроль та керівництво
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
1.

2.
3.

4.
5.

Зміст

Термін
виконання
Перевірка стану ведення журналів
Січень
гурткової роботи.
Планування роботи на ІІ півріччя
2018/2019 н.р.
Контроль за освітнім процесом:
вивчення діяльності методичних
об’єднань структурних підрозділів.
Участь у засіданнях методичних
об’єднань.
Організація
навчання
молодих
спеціалістів.
Організація самоосвітньої діяльності.
Організація атестації.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Складання
графіка
щорічних
основних
відпусток
працівників
Центру
Контроль за освітнім процесом: стан
Лютий
викладання
у
студіях
декоративно-ужиткового
та
образотворчого мистецтва.
Відвідування занять педагогів, які
атестуються.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.

Виконавець
Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
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6.

7.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
1.
2.
3.

4.

Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Контроль за освітнім процесом: стан
викладання у творчому об’єднанні
раннього розвитку дитини «Малюк».
Організація атестації педагогів.
Перевірка
журналу
обліку
відпрацювання
адміністративного
часу.
Організація самоосвітньої діяльності.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Контроль за освітнім процесом:
вивчення
стану
роботи
з
обдарованими дітьми.
Перевірка
стану
збереження
учнівського контингенту.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.

Березень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Квітень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
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5.
6.

7.
1.

2.
3.
4.
5.

1.

Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Інформація про результати 2018/2019
навчального року в гуртках ЧОЦЕВ
«Юність Буковини». Підведення
підсумків.
Підготовка доповіді до підсумкової
педради.
Участь у підсумковій співбесіді з
питань
результативності
роботи
педагогічних працівників Центру.
Планування заходів на літній період.
Співбесіда з керівниками гуртків за
підсумками навчального року та
перспективи роботи на наступний
навчальний рік
Контроль за виконанням попередніх
наказів.

2.

Підготовка до апаратних
інструктивно-методичних та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.

3.

Надання методичної допомоги.

4.

Робота з нормативними та
розпорядчими документами.

5.

Здійснення контролю за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.

Травень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Червень
Липень
Серпень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
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6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
1.
2.
3.
4.
5.

Ознайомлення з методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Розроблення навчального плану на
2019/2020 н.р., погодження в ДОН
Формування мережі гуртків
Перевірка готовності навчальних
кабінетів до навчального року
Організація Дня відкритих дверей.
Участь у проведенні тарифікації.
Проведення установчої педагогічної
ради.
Перевірка календарних планів.
Складання розкладу занять.
Робота з молодими спеціалістами.
Перегляд
навчальної документації
(навчальних
програм,
планів,
положень).
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Перевірка
укомплектованості
навчальних груп.
Перевірка планування структурними
підрозділами своєї роботи.
Планування атестації.
Участь у засіданні атестаційної
комісії.
Вивчення завантаженості навчальних
кабінетів.

Вересень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Жовтень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
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6.
7.

8.
9.
10.

11.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
1.
2.
3.

Організація самоосвіти.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Перевірка
правильності
ведення
журналів.
Контроль
за
проходженням
педагогічними працівниками курсів
підвищення кваліфікації.
Організація атестації.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Перевірка виконання навчальних
програм за І півріччя 2019/2020 н.р.
Вивчення
стану
збереження
контингенту вихованців.
Педагогічний моніторинг: аналіз
відвідування занять вихованцями
протягом І півріччя.

Листопад

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.

Грудень

Касьянчук Л.В.
Дутчак І.І.
Висоцька Т.І.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
10

Контроль за виконанням попередніх
наказів.
Підготовка
до
апаратних
інструктивно-методичних
та
загальних
інструктивно-організаційних нарад.
Надання методичної допомоги.
Робота
з
нормативними
та
розпорядчими документами.
Здійснення
контролю
за
відпрацюванням годин педагогічними
працівниками. Складання табеля на
зарплату педагогічних працівників.
Ознайомлення
з
методичною
літературою, пресою, матеріалами
МОН України.
Аналіз стану виконання річного
плану та формування плану на 2020
рік.

Контроль за виконанням указів і розпоряджень
Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації
№
1.

Зміст
Указ Президента України №344/2013
«Про національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021
року».

2. Указ Президента України №927/2010
«Про заходи щодо розвитку системи
виявлення та підтримки обдарованих і
талановитих дітей та молоді».
Заходи щодо реалізації Концепції
3. національно-патріотичного виховання
дітей та молоді».

Термін
виконання
грудень,
травень

Виконавець
Висоцька Т.І.

грудень,
травень

Висоцька Т.І.

грудень,
травень

Висоцька Т.І.
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Директор Чернівецького обласного центру
естетичного виховання «Юність Буковини»

Л. КАСЬЯНЧУК

