
Погоджено:      Затверджую: 

Начальник       Директор Борщівського  

відділу освіти                              районного будинку 

Борщівської районної     дитячої творчості 

державної адміністрації 

__________ Р.М. Красовський   __________ Н.В. Николаїшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 
 

роботи Борщівського районного  

будинку дитячої творчості 

на 2015 – 2016 навчальний рік 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

                              Розглянуто та схвалено 

             педагогічною радою   

                                                             «__» _________  2015 року 

                                                                      Протокол № ___ 

 

 

 
 

 

 



І. ВСТУП 

1. Аналіз роботи закладу за 2014 – 2015 навчальний рік  

У 2014/2015 навчальному році  діяльність Борщівського районного будинку 

дитячої творчості була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 роки, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, обласної цільової соціальної програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року», Указів Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», 

Всеукраїнського плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом МОН України від 27.10 2014 

року №1232, Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років, реалізацію державних, 

регіональних  та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та 

нормативних документів. 

Борщівський районний будинок дитячої творчості здійснював свою діяльність 

відповідно до «Положення про навчальний позашкільний заклад», Статуту 

Борщівського районного будинку дитячої творчості. Навчально-виховний процес 

відбувався за шестиденним робочим тижнем. 

Педагогічний колектив Борщівського районного будинку дитячої  творчості у 

2014/2015 навчальному році  працював над педагогічною проблемою «Роль 

позашкільного навчального закладу у соціальному становленні і розвитку життєвої 

компетентності гуртківців». Відповідно до поставлених завдань учасники 

навчально-виховного процесу приділяли належну увагу формуванню морально-

етичних якостей, громадської свідомості та професійної орієнтації вихованців,  

сприянню розвитку їх творчих здібностей, прагнення до здорового способу життя, 

формуванню здоров’язберігаючого освітнього простору, національно-патріотичному 

та військово-патріотичному вихованню.  

У 2014/2015 навчальному році робота керівників гуртків була зосереджена на 

формування творчої активності вихованців у процесі навчання й виховання шляхом 

пошуку нових форм, методів та прийомів роботи. Організація навчально-виховного 

процесу у закладі здійснюється відповідно до  навчальних програм з позашкільної 

освіти,  затверджених та рекомендованих МОН України, схвалених Комісією з 

позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти 

і науки України, погоджених на засіданні науково-методичної ради Комунальної 

установи «Борщівський районний методичний кабінет» та затверджених відділом 

освіти Борщівської РДА. 

У БДТ наявні  навчальні програми на всі напрямки роботи гуртків, які 

функціонують у закладі. Складений у друкованому вигляді каталог навчальних 

програм для гуртків позашкільних навчальних закладів.  

Навчальні програми гуртків у 2014/2015 навчальному році  виконані . Протягом 2014-

2015 навчального року в БДТ працювали гуртки за напрямками:. 

Туристсько-краєзнавчий -  5 гуртки ( 6 груп) 129 дітей, 

Художньо-технічний – 5 гуртки        (8 груп)   -     160 дітей 

Художньо-естетичний – 10 гуртків   (19 груп)    -   402дітей 

Соціально-реабілітаційний – 3 гуртки  (3 групи) – 60 дитина 

Військова-патріотичний – 1 гурток  (1 група)   - 20 дітей 

Еколого-натуралістичний – 1 гурток (1 група) – 25 дітей 

Всього гуртковою роботою було охоплено 805 гуртківці – дітей віком від 5 до 

18 років. 



 Гурткова робота в навчальному закладі організована у приміщенні БДТ, на базі 

Борщівського агротехнічного коледжу   загальноосвітніх навчальних закладів міста, 

дошкільних навчальних закладах, на базі сільських шкіл: Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Шупарська ЗОШ І-ІІ ст., Мушкатівська ЗОШ І-ІІ ст., Гермаківська ЗОШ І-ІІІ ст.,що 

дає можливість охопити позашкільною освітою більшу кількість дітей з сільської 

місцевості: 

Моніторингові дослідження кількісного та якісного складу вихованців 

показали, що за  віковим складом вихованці навчального закладу складають: 

 вихованців дошкільного  віку -                 57  або    7,2 %, 

 вихованців, учнів початкових класів, -     456  або  56,9 %, 

 вихованців, учнів 5-8 класів,          -          228  або  28, 6 %, 

 вихованців, учнів 9-11 класів,  -                  32  або  4,1 %, 

 вихованців з числа студентів  -                       23 або 2,9 % 

 

Динаміка чисельності вихованців щодо відвідування ними гуртків різних 

напрямів свідчить, що  найбільший інтерес залишається до художньо-естетичного 

напряму. Разом з тим, спостерігається збільшення  чисельності вихованців у гуртках  

туристсько – краєзнавчого  та художньо-технічного напрямків.  У 2014-2015 

навчальному році у Борщівському районному будинку дитячої творчості відкрито 

гурток еколого-натуралістичного напрямку («Фітодизайн», 1 група), з яким 

працював молодий спеціаліст на базі Іванківської ЗОШ І-ІІІ ст.. Слід відмітити, що у 

навчальному закладі взагалі відсутні такі напрями гурткової роботи, як 

фізкультурно-спортивний, дослідницько-експериментальний та гуманітарний, 

військово-патріотичний представлений  лише одним гуртком. Тому необхідно 

приділити належну увагу щодо залучення відповідних фахівців та впровадження в 

діяльність закладу вказані напрямки гурткової роботи. 

У своїй роботі керівники гуртків закладу використовують різні  методи та 

форми роботи: бесіди, турніри, змагання, конкурси, репетиції, концерти, лекції, 

конференції, презентації, вікторини, дискусії,  тренінги; впроваджуються 

взаємовідвідування занять, майстер-класи, відкриті заняття, заняття поза межами 

навчального закладу, заняття-зустрічі, що позитивно впливає на розвиток творчих 

задумів та на результативність гурткової роботи в цілому. 

Для створення сприятливого психологічного клімату серед учасників 

навчально-виховного процесу у закладі проводяться спільні  для усіх гуртків 

загальнобудинківські заходи:; використовуються заохочення дітей та дорослих – 

дипломи, грамотами та подяки 

Для підвищення рівня навчально-виховного процесу в закладі було проведено 

цілий ряд заходів: 

 Проаналізовано рівень ефективності кожного гуртка і потребу у його подальшій 

діяльності, враховуючи досягнення гуртківців, особисті досягнення керівників 

гуртків, вихідне діагностування з усіма учасниками навчально-виховного процесу; 

 Керівники гуртків постійно працювали над розширенням та впровадженням в 

роботу інноваційних форм і методів, нестандартних форм проведення гурткових 

занять та виховних заходів; 

 Гурткові кімнати постійно поповнювалися новими виробами, зразками, навчально-

методичними матеріалами з досвіду роботи; 

 Впроваджено взаємовідвідування гурткових занять, проведено відкриті заняття; 

 педагогічні працівники закладу протягом навчального року брали участь у районних 

та обласних нарадах, семінарах, навчаннях з метою підвищення професійної 

діяльності; 



 Регулярно проводилися засідання методичного об’єднання педагогічних працівників 

закладу, де розглядалися теоретичні та практичні питання роботи з дитячим 

колективом; 

 Стимулюючим засобом якісних показників у роботі стала атестація педагогічних 

працівників, яку успішно пройшли Лотоцька О.М., методист з питань виховної, 

позакласної та позашкільної роботи, Белюх Н.І., культорганізатор; 

 Проводилися благодійні програми для дітей пільгових категорій під час святкування 

для Святого Миколая, Дня інвалідів, благодійні ярмарки та акції з метою підтримки 

воїнів АТО; 

 Робота БДТ проводилася в тісному зв’язку  загальноосвітніми та дошкільними 

навчальними закладами району; 

  працював загальнобудинківський орган дитячого самоврядування  «Рада 

гуртківців» 

 Постійно оновлювалися матеріали на веб-сайті закладу; 

 оновлено банк обдарованих дітей. 

Результатами вдало організовано та проведеного навчально-виховного 

процесу в Борщівському районному будинку дитячої творчості у 2014-2015 

навчальному році стали здобутки вихованців: 

  Всеукраїнський конкурс фотомистецтва «Моя країно, Україно» Бойчук Уляна 

(гурток «Клуб юних миротворців «Факел», керівник Бойчук Н.Я.) 

 Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе» - гурток 

«Клуб юних миротворців «Факел» (керівник Бойчук Н.Я.) 

 Всеукраїнський конкурс волонтерських проектів «Служіння заради миру» - гурток 

«Клуб юних миротворців «Факел» (керівник Бойчук Н.Я.) 

 Регіональний фестиваль хореографічних колективів «Надія -2015» - Гран-прі 

(зразковий художній театр танцю «Барви», керівник Желяско О.В.) 

 Відкриті змагання Тернопільської області серед учнівської молоді зі 

спелеоорієнтування «Кубок пам’яті В.Радзієвського», Кубок України серед юнаків та 

юніорів зі спелеології – 4 місце ( гурток «Юні спелеологи», керівник Галайчук В.П.) 

 Обласний етап руху «Моя земля, земля моїх батьків»: 

І місце – напрямок «Козацькому роду нема переводу» - гурток «Квілінг» (керівник 

гуртка Санчук О.Б.); 

І місце – напрямок «Духовна спадщина мого народу» - хореографічний гурток «Мрія» ( 

керівник Яворська Г.Р.); 

І місце – напрямок «З батьківської криниці» - гурток «Лідер» (керівник Лотоцька 

О.М.); 

І місце -  напрямок «З попелу забуття» - гурток «Клуб юних миротворців «Факел» 

(керівник Бойчук Н.Я.); 

 Обласний етап Всеукраїнської експедиції « Любіть Україну вишневу свою» - І місце  

(експедиційний загін гуртка «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

 Обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет»  ( гурток «Юний 

художник», керівник Чайковська Л.М. «Квілінг», Санчук О.Б., «Фітодизайн», 

Подлесна О.І.) 

 Обласний конкурс волонтерських проектів – ІІІ місце. (клуб юних миротворців 

«Факел», керівник Бойчук Н.Я.) 

 Обласний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл»  

І місце – Николаїшин Світлана  ( вокально-хореографічний естрадний гурток 

«Мрія», керівник Николаїшин Н.В.) 

І місце – експедиційний загін гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (керівник Белюх 

Н.І.) 



 Конкурс національного природного парку Дністровський каньйон «Подбаймо про 

птахів взимку»  - перемога, номінація «Найоригінальніший малюнок» (Костюк 

Юлія, гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.); перемога, номінація 

«Годівничка – витвір мистецтва» (гурток «Паперове диво», Подлесна О.І.) 

 Районний  етап Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля, земля моїх 

батьків»: 

І місце – напрямок «Козацькому роду нема переводу» - гурток «Квілінг» (керівник 

гуртка Санчук О.Б.); 

І місце – напрямок «Духовна спадщина мого народу» - хореографічний гурток «Мрія» ( 

керівник Яворська Г.Р.); 

І місце – напрямок «З батьківської криниці» - гурток «Лідер» (керівник Лотоцька 

О.М.); 

І місце -  напрямок «З попелу забуття» - гурток «Клуб юних миротворців «Факел» 

(керівник Бойчук Н.Я.); 

 Районний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл»  

І місце – Николаїшин Світлана  ( вокально-хореографічний естрадний гурток 

«Мрія», керівник Николаїшин Н.В.) 

І місце – експедиційний загін гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (керівник Белюх 

Н.І.) 

 Районний конкурс дитячої художньої шевченкіани –  

ІІ місце – Костюк Юлія (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

ІІ місце – Русин Діана (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

ІІІ місце – Паламарчук Софія (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

 Районна виставка «Замість ялинки – зимовий букет» 

І місце – номінація «Новорічна композиція» - Коник Тетяна (гурток «Паперове диво», 

Санчук О.Б.) 

І місце –Паламарчук Софія (гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

 районний етап Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчої експедиції молоді з 

активним способом пересування «Мій рідний край» 

І місце – експедиційний загін гуртка «Спортивний туризм» (керівник Шидловський 

В.І.) 

 районні змагання з початкового спортивно-технічного моделювання серед освітніх 

закладів 

І місце – Куца Юлія гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

І місце – Пригода Джулія (гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

ІІІ місце – Ванджура Людмила (гурток «Юний художник», керівник Чайковська 

Л.М.) 

 районна заочна виставка-конкурс юних дизайнерів 

І місце –гурток «Квілінг», керівник Санчук О.Б. 

ІІІ місце –гурток «Фітодизайн», керівник Подлесна О.І. 

 

Досягнення педагогічних працівників Борщівського районного будинку дитячої 

творчості у 2014-2015 навчальному році: 

Галайчук В.П. – методист з туристсько-краєзнавчої роботи, керівник гуртка «Юні 

спелеологи»:  
І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний 

матеріал туристсько-краєзнавчої тематики (січень 2014р.); 

Белюх Н.І. – культорганізатор, Шидловський В.І. – методист, Николаїшин Н.В. – 

директор: 

перемога у номінації «Найкраще розкриття гасла» в обласному конкурсі серед 

педагогічних працівників позашкільних закладів «Цікаве таборування -2015» 



Дунець А.С. – акомпаніатор, керівник вокально-хореографічного дитячо-юнацького 

естрадного колективу:  

участь в обласному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва»; 

І місце в районному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва»; 

Желяско О.В. – керівник зразкового художнього театру танцю «Барви» 

ІІ місце в обласному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник хореографічного гуртка»; 

І місце в районному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник хореографічного гуртка». 

Відправлено 2 роботи – Николаїшин Н.В. «Навчальна програма з позашкільної 

освіти фізкультурно-спортивного напрямку «Волейбол»; Шидловського В.І. 

«Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напрямку «Юні 

мандрівники» на обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури серед педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

системи освіти. 

За підсумками роботи у 2014-2015 навчальному році  гуртківці будуть  

нагороджені грамотами за активну участь у гуртковій роботі. 

Разом з цим існує низка життєво важливих для діяльності закладу 

проблем, які необхідно вирішити для підвищення результативності навчально-

виховного процесу та іміджу закладу позашкільної освіти у районі та області: 

 Гострою залишається проблема відсутності фінансування нашого закладу, що 

унеможливлює участь гуртківців в повному обсязі в масових заходах, конкурсах, 

змаганнях 

 Матеріально-технічна база навчального закладу потребує поновлення та 

удосконалення: необхідна заміна застарілих комп’ютерів та облаштування 

гурткових кімнат комп’ютерною технікою; конче необхідна наявність 

мультимедійної установки, ноутбуків для підвищення професійної 

компетентності педагогів, вдосконалення навчально-виховного  процесу та 

можливості вільного доступу до Інтернету всіх бажаючих. Педагоги 

навчального закладу не завжди у повному обсязі володіють комп’ютерними 

технологіями, що відображається  на їх професійному рівні. 

 Вкрай необхідним є придбання туристичного спорядження, музичного та 

комп’ютерного обладнання, сценічного одягу; 

 Недостатньою було робота органу дитячого самоврядування закладу «Рада 

гуртківців», низький рівень відвідування старостами гуртків засідань, не 

проведено вибори; 

 далеко не всі заплановані загальнобудинківські заходи були проведені; 

 не завжди керівники гуртків на належному рівні виконували плани виховної 

роботи гуртка, проводили інструктажі, роботу з батьківською громадськістю; 

 Часто проведення засідань педагогічної ради та методичних об’єднань носили 

лише формальний теоретичний характер, були одноманітними за формою 

проведення, що слабо впливало на підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників закладу; 

 Дуже відчутним є брак практичного психолога в закладі та недостатньою є 

наявність лише 1 одиниці акомпаніатора. 

2. Пріоритетні напрями діяльності закладу:  

- виконання державних законів та нормативних документів; 

- реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти; 

- реалізація навчальних програм зі всіх напрямків гурткової роботи;  



- вивчення та впровадження кращого досвіду роботи педагогічних колективів щодо 

оптимізації навчально-виховної роботи з дітьми в позаурочний час; 

- забезпечення ефективної навчально – виховної роботи в закладі;  

- надання методичної допомоги навчальним закладам системи позашкільної, 

загальної середньої освіти з питань упровадження форм і методів гурткової роботи 

з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;  

- забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом  упровадження сучасних 

організаційно-педагогічних технологій, модернізації змісту позашкільної освіти; 

- спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні 

можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху 

особистості;  

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей 

та підлітків у позашкільній освіті;  

- створення належних умов для адаптації вихованців у ПНЗ, особливо вихованців груп 

початкового рівня;  

- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання 

творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; 

- забезпечення подальшого розвитку дитячого самоврядування широкого залучення 

його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської 

активності;  
- формування у дітей та юнацтва національної свідомості, активної громадянської 

позиції, прагнення до здорового способу життя; 

- використання інформаційно – комунікативних технологій у процесі гурткової 

роботи та управлінської діяльності;  

-  продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у навчально – 

виховний процес інноваційних технологій;   

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;  

- впровадження моніторингових досліджень в навчально – виховний процес як 

критеріальних засобів визначення якості діяльності закладу;  
- просвітницька діяльність. 

3. Очікуванні результати  

1. Забезпечення системності у роботі гуртків різних профілів у відповідності до 

навчальних програм для організації навчально-виховного процесу в закладі; 

2. Залучення до гурткової роботи дітей пільгових категорій та дітей з сільської 

місцевості; 

3. Створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля 

відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я гуртківців; 

4. Створення творчого національно-патріотичного середовища для забезпечення 

потреб кожної особистості в творчій самореалізації; 

5. Організована робота з батьківською громад кістю; 

6. Посилення роботи з дітьми схильними до правопорушень; 

7. Проведення занять гурткової роботи із застосуванням інноваційних методів і 

форм роботи; 

8. Покращення матеріально-технічної бази для проведення гурткових занять та 

масових заходів, поповнення навчально-методичних матеріалів, накопичення 

зразків виробів згідно навчальних програм у гурткових кімнатах; 

9. Змістовна організація і проведення роботи органу дитячого самоврядування 

закладу.  

 

 

 

 



ІІ.  Навчально-виховний процес у позашкільному закладі 

 
 Навчально-виховний процес визначається як специфічний, багатогранний, 

цілісний і системно упорядкований, педагогічно спрямований з взаємно пов’язаними 

методиками і технологіями. 

 Головне у роботі закладу – виховання громадянина України, життєво 

компетентного, здатного до самовизначення, самовдосконалення – це навчити 

вихованців пізнавати (вчитися самому), навчитися діяти, навчитися жити і 

навчитися жити разом. 

 

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1.1. Виконання ст. 38 Закону України «Про освіту, ст.6 Закону України  

«Про позашкільну освіту» 

1. Систематично проводити роботу щодо 

залучення до навчання в гуртках дітей і 

підлітків від 5 до 18 років 

протягом 

навчального 

року 

Педколектив 

закладу 

 

2. Залучати до навчання дітей пільгових 

категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського виховання, дітей з 

малозабезпечених та багатодітних сімей 

протягом 

навчального 

року 

Керівники гуртків  

1.2.Створення оптимальних умов щодо початку навчального року 

1. Укомплектувати заклад педагогічними 

кадрами 

до 31.08 Николаїшин Н.В.  

2. Скласти тарифікацію педагогічних 

працівників на 2015-2016 н.р. 

до 05.09 Николаїшин Н.В. 

 

 

3. Скласти  мережу гуртків. до 05.09 Николаїшин Н.В.  

4. Затвердити, погодити: 

нормативні документи роботи закладу: 

 

 

  

4.1 План роботи закладу на 2015 – 2016 

навчальний рік 

до 01.09. Николаїшин Н.В.  

4.2 Робочий навчальний план до 15.09 Николаїшин Н.В.  

4.3 Режим роботи закладу до 01.10. Николаїшин Н.В.  

4.4 Розклад занять до 15.09 Николаїшин Н.В.  

4.5 Календарно – тематичне планування 

роботи гуртків (І-ІІ півріччя, літній період) 

до  15.09 

до 10.01 

до 01.06 

Керівники гуртків  

4.6 Комплектування гуртків закладу: рекламні 

зустрічі з школярами, батьками 

до 15.09. Керівники гуртків  

4.7 План роботи методистів до 15.09. Николаїшин Н.В.  

4.8 План-графік роботи акомпаніатора до 20.09. Николаїшин Н.В.  

1.3. Організація навчально-виховного процесу,  забезпечення духовно-       

           повноцінної  життєдіяльності гуртківців і вихованців 

1. Здійснювати контроль за комплектацією і 

відвідуванням гуртків 

1 раз на 

тиждень 

Николаїшин Н.В.  

2. Скласти  звіти про зміни кількості   

вихованців і рух у гуртках  

грудень, 

травень 

Николаїшин Н.В., 

керівники гуртків 

 

3. Організувати роботу з учнями та їх 

батьками з навчальної діяльності: 

   



3.1 Скласти і постійно корегувати: 

- розклад гурткових занять; 

- графік роботи під час канікул. 

протягом 

року 

Николаїшин Н.В.  

3.2 Скласти графік  і провести відкриті 

заняття та заходи для батьків 

вересень, 

січень 

Керівники гуртків  

4. Провести перевірку відповідності 

навчальних планів гуртків програмам 

навчання та цілям і задачам позашкільної 

освіти 

вересень, 

січень 

Николаїшин Н.В.  

5. Проаналізувати результати навчальної 

роботи та виконання навчальних планів та 

програм керівниками гуртків 

грудень, 

травень 

Николаїшин Н.В.  

6. Скорегувати банк даних обдарованих 

дітей 

вересень - 

грудень 

Керівники 

гуртків, 

 

7. Організувати індивідуальну роботу з 

батьками обдарованих дітей: 

- індивідуальні зустрічі; 

- консультації батькам  по розвитку 

творчих здібностей та підвищення 

інтелектуального рівня дитини 

постійно Керівники гуртків  

8. Підготувати обдарованих дітей  до участі 

в конкурсах, фестивалях, змаганнях 

протягом 

року 

Керівники гуртків  

1.4. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року 

1. Затвердити план заходів щодо закінчення 

навчального року, проведення 

підсумкових звітних заходів 

березень-

червень 

Николаїшин Н.В.  

2. Проаналізувати виконання навчальних 

планів за рік 

травень Николаїшин Н.В.  

3. Проаналізувати  участь випускників 

закладу у заходах та їх досягнення 

квітень Николаїшин Н.В., 

керівники гуртків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Виховний процес у Борщівському районному будинку дитячої творчості. 

 

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. Проводити регулярно тематичні бесіди, 

спілкування в гуртках, присвячені 

патріотичному і національному 

вихованню, знаменним датам, бесіди з 

правових питань, питань моралі та 

культури 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

2. З метою посилення роботи  з 

профілактики  наркоманії, токсикоманії, 

алкоголізму, паління та СНІДу, 

захворювання  на туберкульоз регулярно 

проводити  бесіди та інші інформаційно-

освітні заходи з гуртківцями, включаючи  

дану тематику до планів виховної роботи 

гуртків 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

3. Регулярно проводити інструктажі з 

безпеки життєдіяльності, вивчення правил 

техніки безпеки, протипожежної безпеки; 

бесіди щодо здорового способу життя 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

4. Забезпечення оптимальних умов для 

гармонійного розвитку творчої 

особистості кожної дитини, життєвої 

компетентності, стимулювання творчої 

активності у різноманітних видах 

позашкільної освіти, удосконалення 

роботи гуртків 

постійно Керівники 

гуртків 

 

5. На заняттях гуртків впроваджувати в 

практику нові форми і методи навчання: 

ситуаційно-рольові ігри, вікторини, 

моделювання екстремальних ситуацій і 

можливі шляхи виходу з них 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Науково-методична  діяльність 

 

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. 

 

 

 

 

 

Використовувати наступні форми роботи:  

- педагогічна рада; 

- методичні об’єднання; 

- робота творчих груп; 

- самоосвіта педагогів; 

- психолого-педагогічний семінар; 

протягом 

року 

 

 

 

 

Николаїшин Н.В. 

Шидловський В.І. 

Лотоцька О.М. 

Белюх Н.І. 

 

  2. 

 

Забезпечити роботу методичного 

консультаційного пункту для педагогічних 

працівників навчальних закладів району з 

питань навчально-виховного процесу  в 

гуртках, участі у масових заходах різного 

рівня  

 

протягом 

року 

Шидловський В.І. 

Лотоцька О.М. 

 

3. Розробити методичні рекомендації для 

керівників гуртків позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів: 

   

3.1 «Довідник керівника гуртків» вересень Николаїшин Н.В.  

3.2 Декада добрих справ у рамках військово-

патріотичної гри «Молодь Борщівщини за 

культуру миру і не насилля» 

вересень 

Бойчук Н.Я.  

3.3 Алгоритм діяльності гуртківців та 

педагогічного працівника при написанні 

пошуково-дослідницької роботи 

жовтень 

Шидловський В.І.  

3.4 Робота над методичною проблемою листопад Лотоцька О.М.  

3.5 «Методика проведення виховних бесід з 

гуртківцями» 
листопад 

Белюх Н.І.  

3.6 Вимоги щодо структури гурткового заняття грудень Подлесна О.І.  

3.7 «Нетрадиційні форми заняття на гуртках 

образотворчого мистецтва» 
лютий 

Чайковська Л.М.  

3.8 «Методичні поради щодо організації ігрової 

діяльності на заняттях гуртків» 
березень 

Дунець А.С.  

3.9 Психолого-педагогічні особливості дітей 

різного віку 
квітень 

Николаїшин Н.В.  

4. Здійснювати підготовку організаційно-

методичних матеріалів, підсумкових ( в т.ч. 

аналітичних), розпорядчих документів 

(положень, наказів тощо), затвердження. 

протягом 

року 

Николаїшин Н.В. 

Шидловський В.І. 

Лотоцька О.М. 

 

5. Здійснювати  моніторинг роботи гуртків  протягом 

року 

Николаїшин Н.В. 

Белюх Н.І. 

 

6. Поповнення та оновлення сайту закладу протягом 

року 

Николаїшин Н.В. 

Липка М.П. 

 

7. Робота методичних об’єднань (за окремими 

планами) 
протягом 

року 

Шидловський В.І. 

Лотоцька О.М. 

 

8. Розробка навчальних програм з позашкільної 

освіти на підставі типових програм МОН (за 

квітень-

липень 

Педагогічний 

колектив БДТ 

 



потреби) 

9. Участь педагогів закладу у різних формах 

науково-методичної роботи районного, 

обласного та Всеукраїнського рівня  

(за викликом) 

протягом 

року 

Педагогічний 

колектив БДТ 

 

10. Розробка та організація відкритих виховних 

заходів та гурткових занять 

протягом 

року 
Керівники гуртків 

 

11. Організація та розробка презентацій, реклам 

позашкільного життя, творчих проектів у 

різних формах ЗМІ 

протягом 

року 

Белюх Н.І., 

керівники гуртків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Кадрове забезпечення 

Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників 

 
 Підтримуючи розвиток педагогічної майстерності та інтенсивне підвищення 

професійного рівня забезпечити формування готовності педагогів мобільно і 

адекватно реагувати на зміни в позашкільній освіті, організацію інноваційної 

діяльності в закладі. З цією метою: 

  

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. Здійснити  комплектацію закладу 

кадрами (згідно штатного розпису) 

серпень 

вересень 

Николаїшин Н.В. 

 

 

2. Визначити  навантаження педагогів до 05 

вересень 

Николаїшин Н.В. 

 

 

3. Підготувати  та затвердити  штатний 

розпис  на 2015-2016 навчальний рік   
Николаїшин Н.В. 

 

4. Забезпечити дотримання нормативності у 

веденні документації з кадрових питань 
постійно Николаїшин Н.В. 

 

5. Скласти  звіт позашкільного навчального 

закладу (форма І-ПЗ)  
до 10 січня Николаїшин Н.В. 

 

6. Організувати роботу технічного 

персоналу 

протягом 

року 
Николаїшин Н.В. 

 

7. Забезпечити  працівників закладу 

щорічними відпустками відповідно до 

чинного законодавства 

за графіком Николаїшин Н.В. 

 

8. Проведення зборів колективу вересень Николаїшин Н.В.  

9. Організовувати участь в підвищенні 

кваліфікації педагогів  закладу   

протягом 

року 
Николаїшин Н.В. 

 

10. Підготувати та провести планову 

атестацію педагогів закладу 

протягом 

року 

  

11. Проводити моніторингові відстеження 

діяльності керівників гуртків.  

І раз на 

семестр 

Николаїшин Н.В. 

Белюх Н.І. 

 

12. Організувати проведення системи 

заходів з молодими педагогами: 

протягом 

року 
Николаїшин Н.В. 

 

12.1 Ознайомлення зі Статутом закладу, 

правилами внутрішнього розпорядку, 

технікою безпеки в навчальному закладі 

серпень - 

 вересень 
Николаїшин Н.В. 

 

12.2 Планування роботи керівника гуртка. 

Робота з навчальними програмами. 

Вимоги до ведення документації. 

Закріплення наставників. 

до 15.09 Николаїшин Н.В. 

 

12.3 Взаємовідвідування занять молодих 

педагогів та наставників 
жовтень Николаїшин Н.В. 

 

12.4 Проведення індивідуальних консультацій 

для молодих педагогів 
щомісяця Методисти 

 

12.5 Перегляд занять молодих педагогів протягом 

року 
Николаїшин Н.В. 

 

13. Проаналізувати рівень діяльності травень Николаїшин Н.В.  



молодих педагогів   

14. Забезпечити систематичне ознайомлення 

педпрацівників закладу  з листами, 

змінами й доповненнями до діючих 

документів, методичними 

рекомендаціями, отриманих  з  

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України,  Українського 

державного центру позашкільної роботи, 

обласного управління освіти і науки, 

вивчення та виконання їх вимог. 

протягом 

року 

 

 

 

 

Николаїшин Н.В. 

 

15. Забезпечити методичний супровід під 

час самоосвіти та самопідготовки 

педпрацівників  та  опрацюванням ними 

науково-методичної, фахової літератури, 

нормативних документів з питань  

позашкільної освіти 

 

протягом 

року 

 

Лотоцька О.М. 

Шидловський В.І. 

 

16. Сприяти  участі  керівників гуртків, 

методистів  у обласних семінарах 

відповідно 

до плану 
Николаїшин Н.В. 

 

17. Взяти участь у серпневій конференції 

педагогічних працівників 
серпень Николаїшин Н.В. 

 

18. Забезпечити взаємовідвідування 

керівниками гуртків занять і виховних 

заходів з метою обміну досвідом та 

удосконалення навчально – виховного 

процесу 

протягом 

року 

Николаїшин Н.В. 

керівники гуртків 

 

19. Сприяти участі педагогічних працівників 

закладу у конкурсах педагогічної 

майстерності «Джерело творчості», 

«Кращий навчально-методичний 

матеріал», «Цікаве таборування», «Опис 

виховного досвіду». 

протягом 

року 
Николаїшин Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Організаційно-масова робота 

 
 Головною метою Борщівського районного будинку дитячої творчості у 

проведенні масової роботи формування цілісної системи цінностей з національно-

патріотичного виховання любові до свого народу, його мови, звичаїв та традицій, 

становлення громадянина України, патріота своєї держави; виховання поваги до 

батьків, зміцнення здоров’я дітей, розвиток творчої особистості дитини, його 

пізнавальних інтересів та індивідуальних здібностей, гармонійного розвитку їх 

потреб і творчого потенціалу, виховання самореалізації та наполегливості у 

боротьбі за перемогу у конкурсах та змаганнях. 

 

№ Зміст  роботи Термін 

виконан-

ня 

Відповідальні  

І. Загальнобудинківські заходи: 
1. Дні відкритих  дверей вересень Керівники гуртків  

2. Проведення першого заняття «Україна – ти в 

моєму серці!» 
вересень Керівники гуртків 

 

3. Міжнародний день миру «У мирі щастя 

пізнаємо». Година спілкування з 

представниками волонтерських організацій «Без 

вагань і прикрас хтось вмирає за нас». 

вересень Белюх Н.І. 

 

4. Майстер-клас по виготовленню національної 

символіки.  
вересень 

Белюх Н.І., 

Санчук О.Б. 

 

5. Свято з нагоди Дня туризму «Мандруємо разом 

усюди й завжди». Екскурсія в печеру «Вертеба» 
вересень 

Белюх Н.І., 

Шидловський В.І. 
 

6. Спортивно – розважальна гра на місцевості 

«Зелена п’ятка». Святкова ватра поза межами 

закладу. 
вересень 

Белюх Н.І., 

Шидловський В.І. 

 

7. Благодійна акція до Дня людей похилого віку 
жовтень 

Белюх Н.І., 

Бойчук Н.Я. 
 

8. Святковий концерт до Дня працівників освіти  

«Прихилили б Вам небо…»  
жовтень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

9. День захисника України. Флеш моб «Дух, що 

тіло рве до бою» 
жовтень 

Белюх Н.І., 

Калинюк М.І. 

 

10. Мовний турнір  з нагоди Дня української 

писемності та мови «Бринить, співає наша мова, 

чарує, тішить і п’янить». 
жовтень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 

 

11. Актуальна розмова на правовиховну тематику 

«Маю думку». 
жовтень Белюх Н.І. 

 

12. Свято «Легенди та перекази рідної землі». жовтень Белюх Н.І.  

13. Ділова гра «Український політик майбутнього» жовтень Белюх Н.І.  

14. Фестиваль патріотичної прози, поезії, пісні та 

творів образотворчого мистецтва «Свята 

Покрова» 
жовтень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

15. Виставка виробів з природнього матеріалу 

«Осінній дивограй». Ярмарка. Ігрова програма. 
листопад 

Белюх Н.І., 

керівники гуртків 
 

16. Товаристська зустріч  «Спорт любити слід – 

проживеш сто літ». 
листопад 

Белюх Н.І., 

Шидловський В.І. 
 

17. Свято «Подорож у країну казки» для гуртківців 

молодшого шкільного віку. 
листопад 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 



18. Святкова лінійка до Дня Гідності і Свободи. листопад Белюх Н.І.  

19. Відеопрезентація «Знаємо свої права,  

виконуємо свої обовязки». 
листопад 

Белюх Н.І., 

Галайчук Ю.В. 
 

20. Конкурс «Я – староста гуртка» 
листопад 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

21. Всесвітній день боротьби зі СНІДОМ. 

Розповсюдження інормаційно- профілактичної 

продукції на вулицях міста. 
грудень 

Белюх Н.І., 

Бойчук Н.Я. 
 

22. Заходи до міжнародного дня інвалідів «Творімо 

добро».  
грудень 

Белюх Н.І., 

Бойчук Н.Я. 
 

23. Вітання членів громадських організацій з Днем 

Волонтера «Моя країна має майбутнє».  
грудень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

24. Вечір відпочинку для гуртківців старшого 

шкільного віку на Андрія «З народної криниці». 
грудень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

25. Пісенно - розважальна програма «Миколая 

зустрічаймо в цей святий величний час». 
грудень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 

 

26. «Пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій». Тематична лінійка. 
грудень 

Белюх Н.І.  

27. Виставка-конкурс «Зимова симфонія» грудень Николаїшин Н.В.  

28. Новорічно-розважальні програми «У сяйві 

новорічної ялинки» 
грудень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

29. Загальнобудинківський конкурс колядок і 

щедрівок «Різдвяна зірка». 

Конкурс малюнків «В хату входить коляда» для 

молодших гуртківців. Конкурс на найкращу 

вітальну новорічну стіннівку для старших 

гуртківців. 

січень 

Белюх Н.І., 

Шидловський В.І. 

Дунець А.С. 

 

30. День Соборності України «Від роду до народу 

слався, Україно». 
січень 

Белюх Н.І.  

31. Виховна бесіда в День пам’яті героїв під 

Крутами 
січень 

Белюх Н.І.  

32. Тренінгові заняття «Моя думка», «Лист 

щирості» 
січень 

Белюх Н.І.  

33. Пізнавально-розважальна програма «Іменинник 

ТВ+» з гастрономічним фестивалем «Галицька 

дефеляда». 
лютий 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

34. Конкурс на найкращу годівничку «Годівничка 

для синички». 
лютий 

Чайковська Л.М. 

Белюх Н.І. 
 

35. Вітально- розважальна програма «Сила двох 

сердець».  Гра «Таємний друг». 
лютий 

Белюх Н.І. 

Дунець А.С. 
 

36. Зустріч у бібліотеці « Дім без книги – день без 

сонця». 
лютий 

Белюх Н.І.  

37. Конкурсна програма «Чарівниця - 2016» 
лютий 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 
 

38. Фотоконкурс «Квіти України». лютий Белюх Н.І.  

39. Філософська розмова «Діалог Добра і Зла». лютий Белюх Н.І.  

40. Шевченківські дні. Година народознавства « 

Тарас Шевченко – співець краси рідного краю».   
березень Белюх Н.І. 

 

41. Виставка сімейної творчості «Бабусина і мамина 

вишиванка» до 8 Березня. 
березень Белюх Н.І. 

 

42. Відеопрезентація «Сім чудес України». 

Складання ребусів, кросвордів та відгадування  
березень Белюх Н.І. 

 



загадок . 

43. Зустріч з психологом  «Я соромлюсь свого тіла» березень Белюх Н.І.  

44. Всесвітній день води. Екологічне заняття “Воду 

бережи, козаче, – і вона тобі віддячить”. 
березень 

Белюх Н.І., 

Шидловський В.І. 
 

45. Виставка-конкурс з технічної творчості та 

образотворчого мистецтва «Вернісаж талантів» 
березень Николаїшин Н.В. 

 

46. Весела програма «Сміх продовжує життя!» 

Конкурс читців гуморесок «Борщівські 

пересмішки». 
квітень Белюх Н.І. 

 

47. Конкурс малюнків до Всесвітнього дня Землі  

«Я малюю Україну». 
квітень 

Белюх Н.І. 

Чайковська Л.М. 
 

48. Трудовий десант « Чисте місто – чиста земля». 

Екологічні акції в печерах «Кришталева» та 

«Вертеба». 
квітень 

Белюх Н.І., 

Галайчук Ю.В. 

 

49. Всесвітній день здоров’я. Колективна гра 

«Подорож у країну Чистоти і Порядку». 
квітень 

Белюх Н.І.  

50. «День пам’яті та надії» історично пізнавальний 

захід. 
квітень 

Белюх Н.І.  

51. Поетично-художня майстерня «Чую мелодію 

слова». Концерт родинної творчості «Сімейний 

портрет». 
квітень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 

 

52. Туристична подорож рідним краєм. 
квітень 

Шидловський В.І. 

Белюх Н.І. 
 

53. Спомин «Чорнобиль не має минулого» квітень Белюх Н.І.  

54. Флешмоб «Наш прапор - наша гордість». Запуск 

голубів миру. 
травень 

Белюх Н.І., 

Калинюк М.І. 
 

55. Відзначення Дня Примирення. Конкурс 

«Червоний мак», флешмоб «Маки пам’яті»  
травень 

Белюх Н.І. 

Дунець А.С. 
 

56. Вітальний калейдоскоп до Дня матері «Нехай 

волошками цвітуть для Вас світанки». конкурс 

«Юна помічниця». 
травень 

Белюх Н.І. 

Дунець А.С. 

 

57. Міжнародний день музеїв. Екскурсія. травень Шидловський В.І.  

58. День довкілля «На нас надіється Земля». 

Конкурс агітаційних плакатів «Ми за здоровий 

спосіб життя». 
травень 

Чугаєвська І.І. 

Белюх Н.І. 

 

59. Тренінгові ігри «Щоб діти були щасливими». 

Написання послання наступним поколінням. 

Запалювання свічки-бажання «Моя фантастична 

мрія». 

травень Белюх Н.І. 

 

60. Святкова презентація дитячих обдарувань  та 

творча виставка власних робіт  

«Будинок має таланти». Благодійний забіг 

Миру. 

червень 
Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 

 

61. Інформаційний коктейль: бесіда «Розмова про 

наболіле» , проведення опитування за тестом 

«Чи схильний ти до шкідливих  звичок», експрес 

- малювання «Ми веселі і кмітливі будні 

творимо щасливі».Конкурс  агітбригад та захист 

проектів «Моє здоров’я – моє майбутнє» 

червень Белюх Н.І. 

 

ІІ. Участь у Всеукраїнських, обласних, районних (міських) заходах 

1. Участь в обласних змаганнях з вересень Шидловський  



спелеоорієнтування В.І. 

Галайчук Ю.В. 

2. Обласні змагання серед педпрацівників туризму 
вересень 

Шидловський 

В.І. 

 

3. Засідання районного клубу старшокласників 

«Лідер» 
протягом 

року 
Лотоцька О.М. 

 

4. Фотоконкурс «Ми  в Україні, Україна в нас» 
вересень 

керівники 

гуртків 

 

5. Конкурс на кращу народознавчу розвідку про 

своїх земляків «Слава України». 
жовтень Дунець А.С. 

 

6. Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської 

молоді «Моя Батьківщина - Україна» за 

напрямками: «Із батьківської криниці», 

«Козацькому роду нема переводу», 

«Геологічними стежками України», «Духовна 

спадщина мого народу», «З попелу забуття», 

«Слава України», «Географія рідного краю». 

жовтень 

Желяско О.В., 

Санчук О.Б., 

Белюх Н.І. 

 

7. Краєзнавчо-народознавча експедиція «Любіть 

Україну вишневу свою». 
листопад 

Шидловський 

В.І. 

 

8. Туристсько-екологічний конкурс шкіл та 

позашкільних закладів «Посади калину». 
листопад 

Шидловський 

В.І. 

 

9. Щорічна заочна першості серед учнівської та 

студентської молоді України на кращу 

туристсько-краєзнавчу подорож року. 
листопад 

Шидловський 

В.І. 

 

10. Конкурсу серед вчителів,педагогічних 

працівників навчальних закладів на кращий 

методичний матеріал туристсько-краєзнавчої 

тематики. 

листопад 
Шидловський 

В.І. 

 

11. Всеукраїнський конкурс благодійних проектів 

«Добро починається з тебе» 
грудень 

Белюх Н.І., 
керівники гуртків 

 

12. Районна виставка-конкурс «Замість ялинки – 

зимовий букет» грудень 

Санчук О.Б., 

Подлесна О.І., 

Чайковська Л.М. 

 

13. Заочна конференція учасників руху учнівської 

молоді «Моя земля-земля моїх батьків»  

Шидловський 

В.І. 

 

14. Участь гуртківців у заходах до Міжнародного 

дня людей похилого віку та Дня ветерана.  

Белюх Н.І., 

Бойчук Н.Я. 

 

15. Участь в обласній виставці – конкурсі «Замість 

ялинки – зимовий букет». 
грудень 

Чайковська Л.М. 

Санчук О.Б. 

 

16. Районний фестиваль – конкурс для дітей з 

обмеженими фізичними можливостями «Повір у 

себе». 
грудень 

Дунець А.С., 

Белюх Н.І. 

 

17. Концерт для дітей пільгових категорій району 

«До нас іде святий Миколай». 
грудень 

Дунець А.С., 

Белюх Н.І. 

 

18. Урочисте відкриття міської ялинки 
грудень 

Белюх Н.І., 

Бойчук Н.Я. 

 

19. Конкурс національного природного парку 

«Дністровський каньйон» - «Подбаймо про 

птахів взимку» 

грудень - 

лютий 
Чайковська Л.М. 

 

20. Районний конкурс малюнків «Шевченкіана» березень Чайковська Л.М.  

21. Історико-географічна експедиція «Історія міст і 

сіл» 
березень 

 Шидловський 

В.І. 

 



22. Всеукраїнська виставка-конкурс «Люби і знай 

свій рідний край» 
березень 

Николаїшин Н.В., 

керівники гуртків 
 

23. Районний конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка 

«Тарасовими шляхами» 
березень Белюх Н.І. 

 

24. Урочисте відкриття районних змагань за 

програмою ігор учнівської молоді 
квітень - 

травень 

Дунець А.С., 

Белюх Н.І. 

 

25. Районні туристичні змагання школярів травень Шидловський В.І.  

26. Районна заочна виставка-конкурс робіт 

гуртківців початкового технічного моделювання 
березень 

Санчук О.Б., 

Чайковська Л.М. 

 

27. Районний заочний конкурс юних дизайнерів 
березень 

Санчук О.Б., 

Чайковська Л.М. 

 

28. Районні змагання з шахів і шашок 
березень 

Белюх Н.І. 
Шидловський В.І. 

 

29. Конкурс веб – сайтів позашкільних закладів 

області 
квітень 

Николаїшин Н.В., 

Липка М.П. 

 

30. Регіональний фестиваль хореографічних 

колективів «Надія - 2016» 
травень Желяско О.В. 

 

31. Обласні змагання з спортивного туризму 

(пішохідний туризм) за програмою Спортивних 

ігор учнівської молоді 
травень 

Шидловський 

В.І. 

 

32. Районний фестиваль «Танцювальна весна» травень Желяско О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Організація спільної діяльності закладу, сім’ї, громадськості. 
- Активне залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі закладу; 

- проведення родинних свят; 

- включення дитини в  спільну роботу з дорослими. 
№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

відповідальний  

1. Залучати батьків  до участі у виховних заходах,  

родинних святах 
протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

2. Створення умов для забезпечення партнерства і 

корисної співпраці педагогів, гуртківців та 

громадськості родин,  підвищення статусу 

навчального закладу провести: 

протягом 

року 

Николаїшин 

Н.В. 

 

3. Організація та проведення відкритих занять  

гуртків для батьків 
грудень, 

травень 

Николаїшин Н.В., 

керівники гуртків 
 

4. Проведення спільних заходів БДТ і служби у 

справах дітей  Борщівської  РДА 
грудень, 

червень 
Белюх Н.І. 

 

5.  Забезпечення  участі  вихованців у міських 

заходах  
протягом 

року 
Белюх Н.І. 

 

6. Організація роботи Ради закладу з питань:    

6.1 Стан  підготовки закладу до роботи в новому 

навчальному році.  
вересень 

Дунець А.С., 

Николаїшин Н.В. 
 

 

6.2 Спільна діяльність  закладу, батьків, 

громадськості 
листопад Дунець А.С. 

 

6.3 Перспективи вдосконалення форм і методів 

виховної роботи БДТ   
березень 

Белюх Н.І., 

Дунець А.С. 

 

6.4 Шляхи поповнення  матеріально-технічної бази 

закладу. Організація ремонтних робіт квітень 
Дунець А.С., 

Коптєв А.Г. 

 

7. Проведення батьківських зборів у гуртках, 

вибори батьківських комітетів 
вересень Керівники гуртків 

 

8. Проведення засідань батьківського комітету з 

питань навчально-виховної та господарської 

діяльності закладу 

протягом 

року 

Белюх Н.І., 

батьківський 

комітет 

 

9. Організація учнівсько-батьківських виховних 

годин, екскурсій, походів 
протягом 

року 

Шидловський В.І., 

керівники гуртків 
 

10. Підтримка тісного зв’язку з класоводами, 

класними керівниками, вихователями груп 

продовженого дня 

протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

11. Співпраця з працівниками служби правопорядку, 

санепідемстанції, медицини з питань виховної 

роботи по попередженню правопорушень, 

схильності до негативних звичок, утвердження 

здорового способу життя  

протягом 

року 

Белюх Н.І., 

керівники 

гуртків 

 

12. Підтримка тісного зв’язку з вчителем учнів, які 

потребують підвищеної педагогічної уваги 
протягом 

року 

Керівники 

гуртків 

 

13. Спільно з міською радою організовувати заходи 

для дітей пільгових категорій 
протягом 

року 

Белюх Н.І. 

 

 

14. Співпраця клубу юних миротворців «Факел» з 

громадськими організаціями району 
протягом 

року 
Бойчук Н.Я. 

 



VIІ. Фінансово – господарська робота 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

 
Мета  

 забезпечення належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних 

санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог. 

Завдання:  

 проведення комплексу енергозберігаючих заходів;  

 поліпшення умови експлуатації та утримання будівлі навчального закладу;  

 забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних 

вимог безпечних умов для навчання та життєдіяльності в навчальному закладі;  

Пріоритети:  

 здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази навчального 

закладу.   

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін      

виконання 

Відповіда-

льний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

1.1. Організація роботи щодо забезпечення 

закладу  фаховими виданнями, 

нормативно-законодавчими актами з 

питань охорони праці. 

протягом 

року 

Директор 

Николаїшин 

Н.В. 
 

2.2. Забезпечення готовності  приміщень  

до початку нового навчального року 

відповідно до нормативів. 

Червень-

серпень 

Директор 

Николаїшин 

Н.В. 

Завгосп 

 

2.3. Аналіз існуючої матеріально-технічної 

бази закладу, складання плану заходів 

щодо виконання необхідних робіт. 

до 

01.12.2014 
Завгосп  

3. 

3.1. Перевірка дотримання санітарно-

гігієнічних норм  у закладі за  

критеріями: 

- природне та штучне освітлення, 

організація зорової режиму; 

- повітряно-тепловий режим; 

- водопостачання та каналізація; 

- вентиляція та опалення; 

- обладнання основних та підсобних 

приміщень; 

- санітарно-гігієнічне виховання; 

- самообслуговування. 

вересень 

2015 

 

 

червень 

2015 

 

Заступник 

директора  

 

Завгосп 

 

 

3.2. Контроль за санітарний станом 

гурткових кімнат і приміщеннями 

закладу. 

протягом 

року 

Завгосп 

 

 

3.3. Забезпечення санітарно - гігієнічного 

порядку у гурткових кімнатах, 

актовому залі,  

протягом 

року 

Завгосп 

 

Керівники 

гуртків 

 

3.4. Складання графіків вологого 

прибирання та провітрювання. 
протягом 

року 

 

Завгосп 

 

 



 

 

 

3.5. Огляд приміщень навчального 

закладу: стелі, підлоги, сходів, 

вентиляційного обладнання, 

санітарно-технічних приладів, 

складання актів. 

протягом 

року 

Завгосп 

 

 

4. 

4.1. Забезпечення закладу засобами 

протипожежної   безпеки 

Протягом 

року 

Завгосп 

 

 

4.2.  Дотримання заходів протипожежної 

безпеки в приміщеннях закладу. 

Протягом 

року 

Завгосп 

 

 

4.3. Виконання приписів пожежної 

інспекції. 

протягом 

року 

Завгосп 

 

 

4.4. Інструктажі з пожежної безпеки з  

працівниками закладу. 

протягом 

року 

Завгосп 

 

 

4.5. Утримування в робочому стані засобів 

протипожежного захисту, обладнання 

та інвентар, не допускаючи їх 

використання не за   призначенням. 

протягом 

року 

Завгосп 

 

 

4.6. Розробка  комплексних заходів  щодо 

забезпечення пожежної безпеки. 

Контроль за їх виконанням. 

Узагальнення результатів роботи. 

серпень 

2015 

 

червень 

2015 

Завгосп 

 

 

4.7. Забезпечення наявності на всіх 

поверхах та будівлях закладу  плану-

схеми евакуації. 

до 

01.09.2015 

Завгосп 

 

 

5.1. 

Робота щодо ефективного та 

економного споживання  енергоносіїв, 

збереження наявних матеріальних 

цінностей. 

протягом 

року 
Завгосп  

5.2. 
Підготовка приміщення закладу до 

роботи в зимовий період. 

до 

30.10.2015 

Директор 

Николаїшин 

Н.В. 

Завгосп 

 

5.3. 
Активізація роботи щодо залучення 

позабюджетних коштів  

протягом 

року 

Директор 

Николаїшин 

Н.В. 

 

5.4. 
Здійснення  інвентаризації та списання 

матеріальних цінностей. 

відповідно 

до плану 

райво 

 

Директор 

Николаїшин 

Н.В. 

 

5.5. 
Закупівля медикаментів, миючі 

 засобів, інвентарю, спецодягу  

протягом 

року 
Завгосп  

5.6. 
 Контроль за справність електроламп, 

своєчасна заміна 

протягом 

року 
Завгосп  

5.7. 
Закупівля  матеріалів для ремонту приміщень 

навчального закладу. 

протягом 

року 
Завгосп  

5.8. 
Поповнення методичного кабінету 

періодичними фаховими  виданнями. 

протягом 

року 
Завгосп  

5.9. 

Проведення екологічного 

двомісячника з благоустрою  

території навчального закладу. 

квітень - 

травень 
Завгосп  



VIIІ. Управління  закладу. Внутрішній контроль 

 

 З метою вдосконалення управління навчальним  закладом, координування 

та реалізації діяльності керівної ланки, реалізації концептуальних завдань, 

виконання статуту, оптимальної організації навчально-виховного процесу та 

здійснення внутрішнього контролю і моніторингу 

 

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. Оптимізувати кадрове  забезпечення 

діяльності БДТ 

   

1.1. Здійснення педагогічної доцільної 

розстановки кадрів 
серпень 

Николаїшин Н.В.  

1.2. Ознайомлення працівників  БДТ з 

правилами  внутрішнього трудового 

розпорядку;  функціональними  

обов’язками, регламентом роботи, 

інструктування з питань ведення 

документації (співбесіди  індивідуальні) 

вересень, 

січень, 

травень 

Николаїшин Н.В.  

1.3. Тарифікація і встановлення тарифних 

розрядів працівників 

до 05 

вересня 

Николаїшин Н.В.  

1.4. Організація адміністративного чергування  в 

закладі 

протягом 

року 

Николаїшин Н.В. 

Шидловський В.І. 

 

1.5. Перспективне педагогічне навантаження на 

2016-20147н.р. 
травень 

Николаїшин Н.В.  

1.6. Підготовка графіку щорічних відпусток січень Николаїшин Н.В.  

2. Підготувати і проводити засідання 

педагогічної ради закладу (за окремим 

планом) 

3 рази на рік 
Николаїшин Н.В., 

 

 

3. Проводити наради при директорі закладу 1 раз на 

місяць 
Николаїшин Н.В. 

 

4. Проводити наради з питань організаційно-

масової, інформаційно-методичної та 

адміністративно-господарської роботи 

щовівторка Николаїшин Н.В. 

 

5. Вивчати стан навчально-виховної роботи в 

гуртках з метою надання допомоги 

педагогам у їх професійному зростанні 

протягом 

року 

Николаїшин Н.В., 

методисти 

 

6. Здійснювати аналіз навчально-виховного 

процесу, організаційно-масової та 

інформаційно-методичної роботи 

постійно 
Николаїшин Н.В., 

методисти 

 

7. Вивчити систему роботи  педагогічних 

працівників, що атестуються 

грудень -

березень 

Николаїшин Н.В., 

методисти 

 

8. Здійснювати контроль діяльності  

функціонування БДТ: 
постійно Николаїшин Н.В. 

 

8.1. Готовність закладу до нового навчального 

року 
серпень 

Николаїшин Н.В., 

Коптєв А.Г. 

 

8.2. Комплектування гуртків та їх 

наповнюваність 
вересень Николаїшин Н.В. 

 

8.3. Організаційна робота щодо залучення дітей 

і підлітків у гуртки  БДТ 

вересень-

жовтень 
Керівники гуртків 

 

8.4. Виконання Закону України «Про постійно Колектив закладу  



позашкільну освіту» 

8.5. Виконання наказів, розпоряджень, 

інструкцій, інших нормативних документів 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

постійно Николаїшин Н.В. 

 

8.6. Виконання рішень педагогічної ради, 

методичної ради, наказів БДТ 

постійно 
Николаїшин Н.В. 

 

8.7. Рівень і результативність навчально-

виховного процесу 

постійно 
Николаїшин Н.В. 

 

8.8. Створення мережі гуртків по напрямках  вересень Николаїшин Н.В.  

8.9. Ведення гурткової документації щомісяця Николаїшин Н.В.  

8.10 Відвідування занять гуртківцями постійно Николаїшин Н.В.  

8.11 Складання календарно-тематичних планів 

роботи гуртків 

вересень, 

січень, 

травень 

Николаїшин Н.В. 

 

8.12 Стан програмного забезпечення навчально-

виховного процесу 

серпень-

вересень 
Николаїшин Н.В. 

 

8.13 Виконання навчальних планів і програм грудень, 

травень 
Николаїшин Н.В. 

 

8.14 Участь гуртківців у змаганнях, конкурсах, 

фестивалях 
постійно 

Лотоцька О.М., 

Шидловський В.І. 

 

8.15 Робота атестаційної комісії за графіком За графіком Николаїшин Н.В.  

8.16 Виховна робота в гуртках постійно Лотоцька О.М.  

8.17 Ефективність внутрішньої методичної 

роботи, діяльність методичного об’єднання 

закладу 

постійно 
Николаїшин Н.В. 

 

 

8.18  Дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

в організації навчально-виховного процесу 
постійно Коптєв А.Г. 

 

8.19 Збереження життя і здоров’я гуртківців постійно Керівники гуртків  

8.20 Дотримання вимог безпеки життєдіяльності 

і охорони праці працівників закладу 
постійно 

Николаїшин Н.В. 

 

 

9 Удосконалити інформаційне забезпечення 

управління закладом   

 

9.1. Створення системи  інформаційно-

аналітичного забезпечення якості освіти 

шляхом оновлення особистого сайту 

закладу 

постійно 

 

Николаїшин Н.В. 

Липка М.П. 

 

9.2.  Забезпечення виходу інформації в пресі та 

на сайт 

протягом 

року 

Белюх Н.І., 

Липка М.П. 

 

10. Вивчення стану проведення гурткової 

роботи: 

- гуртків туристсько – краєзнавчого 

напряму 

- художньо – технічного напрямку 

 

 

листопад-

грудень 

лютий-

березень 

Николаїшин Н.В. 

 

11. Вивчення стану основних напрямків 

виховання  

- ціннісне ставлення до праці 

- ціннісне ставлення до природи 

 

жовтень-

грудень 

березень-

травень 

Николаїшин Н.В. 

 

     



 ІХ.  Додатки 

 

Додаток 1 

 

Циклограма видання наказів за результатами 

контрольно-аналітичної діяльності 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

Серпень – Вересень 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про режим роботи закладу Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

2. Про організацію охорони праці в навчальному 

закладі на 2015-2016 навчальний рік  
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

3. Про підготовку та організований початок 

2015-2016 навчального року  
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

4. Про створення тарифікаційного комітету  Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

5. Про закріплення матеріально-відповідальних 

осіб за збереження майна закладу  
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

6. Про розподіл тижневого навантаження 

педагогів БДТ 2015-2016 н.р. 
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

7. Про розподіл обов’язків дирекції та членів 

педагогічного колективу  
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

8. Про забезпечення протипожежної безпеки та 

організацію роботи з питань пожежної 

безпеки 

Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

9. Про зарахування дітей в гуртки, клуби на 

2015-2016 навчальний рік   
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

10. Про створення атестаційної комісії у 2015-

2016 н.р. 
Николаїшин Н.В. 

від ____№ ____ 

11. Про призначення відповідальних осіб за 

ведення діловодства 
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

12. Про організацію роботи з питань ЦЗ Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

13. Про заборону тютюнопаління в закладі Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

14. Про використання мобільних телефонів під 

час гурткових занять 
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

 

Жовтень 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про атестацію педагогічних працівників Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

2. Про вивчення стану проведення гурткової 

роботи туристсько-краєзнавчого напрямку  
Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

 

Листопад  

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про  проведення інвентаризації  Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 



Грудень  

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про підсумки вивчення стану проведення 

гурткової роботи туристсько-краєзнавчого 

напрямку  

 від ____№ ____ 

              

Січень 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про складання графіка основних щорічних 

відпусток працівників на 2016 рік 

Николаїшин 

Н.В. 
від ____№ ____ 

2. Про  затвердження розкладу занять на ІІ 

півріччя  

Николаїшин 

Н.В. 
від ____№ ____ 

 

Лютий 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про вивчення стану виховної роботи  (цінніс-

не ставлення до праці та природи) в закладі  

Николаїшин 

Н.В. 

від ____№ ____ 

 

Березень 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про стан  відвідування дітьми гуртків у  ІІ 

півріччі 

Николаїшин 

Н.В. 

від ____№ ____ 

 

Квітень 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про підсумки атестації педпрацівників Николаїшин Н.В. від ____№ ____ 

2. Про організацію підготовки плану роботи 

закладу на 2015-2016 навчальний рік  

Николаїшин 

Н.В. 

від ____№ ____ 

3. Про порядок проведення кваліфікаційних 

іспитів для випускників та вручення свідоцтв 

про позашкільну освіту  

Николаїшин 

Н.В. 

від ____№ ____ 

 

Травень 

№ 

п/п 
Наказ Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про дотримання вимог щодо ведення гурт-

кової документації керівниками гуртків БДТ 
Николаїшин Н.В. 

від ____№ ____ 

2. Про підсумки вивчення стану виховної 

роботи в закладі  
Николаїшин Н.В. 

від ____№ ____ 

3. Про результати кваліфікаційних іспитів 

випускників 2016 р. 
Николаїшин Н.В. 

від ____№ ____ 

4. Про затвердження розкладу занять на літній 

період  
Николаїшин Н.В. 

від ____№ ____ 



Додаток 2 

 

ПЛАН 

проведення засідань педагогічної ради Борщівського районного будинку 

дитячої творчості у 2015-2016 навчальному році   

 

№  

п/п 

тематика засідань термін відповідальні 

1. Настановча педрада.  

Позашкільний навчальний заклад у вимірі 

нових соціально-педагогічних перспектив. 

Затвердження плану роботи БДТ на 2015-

2016 навчальний рік. 

Затвердження переліку навчальних програм з 

позашкільної освіти на 2015-2016 н. р. 

Вимоги до ведення документації 

педагогічними працівниками 

вересень Николаїшин Н.В. 

2. Стан ведення гурткової роботи  туристсько-

краєзнавчого напрямку. 

Духовний розвиток вихованців у системі 

позашкільної освіти  

Розвиток пізнавальних можливостей 

нетрадиційних форм навчання 

грудень 

Николаїшин Н.В. 

 

Белюх Н.І. 

 

Шидловський В.І. 

3.  Подолання інертності та консерватизму 

педагогічного мислення, розвиток творчого 

потенціалу педагога (тренінг)  

Аналіз робота за 2015-2016 навчальний рік  

Затвердження плану роботи на літній період 

2016 року. 

Нагородження учасників навчально-

виховного процесу грамотами, 

посвідченнями, подяками. 

Перспективне тижневе навантаження 

травень 

Дунець А.С. 

 

 

Николаїшин Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



        Додаток  3 

 

Примірний план нарад при директорі Борщівського районного БДТ 

у 2015-2016 навчальному році  
 

№  

п/п 

зміст термін відповідальні 

1. Стан підготовки до нового навчального року. 

Результати огляду гурткових кімнат. 

Формування гурткових колективів. 

Організація роботи в 2015-2016 н.р. 

вересень 

 

2. Стан планування  методичної роботи. 

Стан гурткової документації . Посилення 

національно-патріотичного виховання серед 

вихованців БДТ. 

жовтень 

 

3. Підготовка приміщень закладу до зимового 

періоду. Вивчення стану залучення дітей із 

соціально-незахищених категорій до гурткової 

роботи. 

листопад  

4. Аналіз відвідування занять гуртківцями. 

Наповнюваність груп 

Стан підготовки до зимових масових заходів 

листопад  

5. Робота педагогів закладу  із самоосвіти. 

Про виконання навчальних програм у І-

півріччі 

грудень  

6. Відповідність рівня досягнень вихованців 

вимогам програми гурткової роботи. Стан 

методичної роботи. 

січень  

7. Стан відвідування вихованцями занять 

гуртків. 

Про санітарний стан закладу. 

лютий  

8. Стан підготовки до масових заходів різного 

рівня 

березень  

9. Про підсумки проведення атестації 

педпрацівників. 

Про підготовку до ремонтних робіт 

квітень  

10. Стан виконання навчальних планів та 

програм. 

Про стан роботи з охорони праці в закладі. 

травень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З М І С Т 

 

І. Вступ 

ІІ.  Навчально-виховний процес у позашкільному закладі 

ІІІ. Науково-методична  діяльність 

ІV. Кадрове забезпечення. Підвищення професійної майстерності педагогічних 

працівників 

V. Організаційно-масова робота 

VI. Організація спільної діяльності закладу, сім’ї, громадськості. 

VIІ. Фінансово – господарська робота. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

VIIІ. Управління  закладу. Внутрішній контроль 

ІХ.  Додатки 


