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Пояснювальна записка

Діяльність КЗ «Зміївський ЦДЮТ» здійснюється згідно
нормативних документів:
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
- Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ (зі
змінами),
- Указу Президента України № 580/2015 «Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,
- Указу Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021
року»,
- Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433 (зі
змінами),
- наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1010
«Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної
творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості,
естетичного виховання»,
- наказу Міністерства освіти і науки України від 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 загальноосвітніх навчальних
закладах»,
- наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2006 № 676 «Про
затвердження Типових навчальних планів для організації навчальновиховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи
Міністерства освіти і науки України»,
- освітнього проекту «Виховний простір Харківщини», схваленого
рішенням розширеної колегії Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації 19.10.2016.
Також в своїй роботі колектив закладу керується:
- Статутом КЗ «Зміївський ЦДЮТ»,
- Концепцією розвитку Зміївського ЦДЮТ на 2016-2020 роки,
- Правилами внутрішнього розпорядку КЗ «Зміївський ЦДЮТ».
Гурткова діяльність здійснюється згідно типових навчальних програм
з позашкільної освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України,
та відповідно до головних завдань позашкільної освіти, типу,
функціональному призначенню закладу, його Статуту та Концепції розвитку.
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Виконання навчальних програм дозволяє реалізовувати основні
функції КЗ «Зміївський ЦДЮТ»:
- навчально-розвивальну,
- соціально-психологічну,
- адаптаційну,
- реабілітаційно-оздоровчу,
- дозвіллєво-розважальну.
Навчальний план передбачає організацію освітнього процесу КЗ
«Зміївський ЦДЮТ» за такими напрямами:
- художньо-естетичний,
- науково-технічний,
- еколого-натуралістичний,
- туристсько-краєзнавчий,
- соціально-реабілітаційний,
- військово-патріотичний,
- дослідницько-експериментальний,
- фізкультурно-спортивний,
- гуманітарний.
В КЗ «Зміївський ЦДЮТ» у 2018/2019 н.р. передбачена робота гуртків
за двома рівнями навчання:
- початковий,
- основний.
До початкового рівня належать гуртки загально-розвиваючого
спрямування, що сприяють виявленню творчих здібностей дітей, розвитку їх
інтересів до тієї чи іншої творчої діяльності. Навчальний план цього рівня
передбачає охоплення учнів віком від 6 до 16 років. Навчальні програми
спрямовані на загальний розвиток особистості, теоретичне та практичне
оволодіння певними основами творчої діяльності.
Основний рівень організації діяльності гуртків учнів передбачає
створення умов для соціальної адаптації дітей в суспільстві, розвитку їх
стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення
професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань та
практичних вмінь з науки, техніки, культури і мистецтва. Навчальний план
цього рівня передбачає охоплення учнів віком від 8 до 17 років.
Набір учнів здійснюється відповідно до їхнього попиту, здібностей та
бажань.
Наповнюваність груп становить: для гуртків початкового рівня
навчання – 20 – 25 вихованців, для гуртків основного рівня навчання – 15-25
вихованців.
Під час занять гуртків використовується групова форма роботи.
Всього в КЗ «Зміївський ЦДЮТ» працює
навчається 2100 учнів.

70 гуртків, в яких
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Структура навчального року
Навчальний рік в КЗ «Зміївський ЦДЮТ» починається з 1 вересня і
закінчується 31 травня. З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування
гуртків початкового рівня навчання та доукомплектування груп основного
рівня навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
1 семестр – з 15 вересня по 31 грудня,
2 семестр – з 1 січня по 31 травня.
В закладі встановлюється така тривалість занять:
для дітей віком від 6 до 7 років – 35 хв.,
старше 7 років – 45 хв.
Перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка.
У канікулярні, святкові та неробочі дні КЗ «Зміївський ЦДЮТ»
працює за окремим планом, затвердженим директором.
У літній період керівники гуртків проводять гурткові заняття в закладі
та на базі ПДЗОВ «Біле озеро» відповідно до наказу директора КЗ
«Зміївський ЦДЮТ».
Програмне забезпечення освітнього процесу
Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту»,
ураховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 05.07.18 1/9-423
«Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в
закладах позашкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», освітній процес
в закладі здійснюється за типовими навчальними програмами з позашкільної
освіти затвердженими Міністерством освіти і науки України:
№

Назва програми
гуртка

1

Програма гуртка
«Природа рідного
краю»

2

Програма гуртка
початкового
технічного
моделювання

Ким
рекомендована
МОН України,
лист № 1/1116378 від
11.11.2015 р.
МОН України,
лист № 1/1117865 від
11.11.2014 р.

Видання

Автор

Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти

О.А.Драган,
Т.М.Васютіна,
Л.А.Тригубова

Навчальні програми з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкури Г. А. – К.:
УДЦПО, 2014. – В. 1.
– 263 с.

С.О. Лихота,
В.Г. Корнієнко

Термін
навчання за
рівнями
початковий

початковий
основний

3

Програма гуртка
моделювання
іграшок-сувенірів

МОН України,
лист № 1/1117865 від
11.11.2014 р.

4

Програма гуртка
виготовлення
сувенірів

МОН України,
лист № 1/1117865 від
11.11.2014 р.

5

Програма гуртка
«Джура»

6

Програма
вокального
мистецтва

Схвалено
для
використання в
позашкільних
навчальних
закладах, протокол
засідання
Науково-методичної комісії з
позашкільної
освіти
від
25.05.2018 року
№ 1; лист ІМЗО
від 06.06.2018 №
22.1/12-Г-311
МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4657

7

Програма гуртка
народної творчості

МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4658

8

Програма гуртка
моделювання та
конструювання
одягу

МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4658

9

Програма студії
образотворчого
мистецтва

МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4658

10

«Юний стрілець»

Науковометодична рада

Навчальні програми з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкури Г. А. – К.:
УДЦПО, 2014. – В. 1.
– 263 с.
Навчальні програми з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкури Г. А. – К.:
УДЦПО, 2014. – В. 1.
– 263 с.
Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти

Л.М. Гайдай,
О.В.Козачок

початковий
основний

Н.І. Євтушенко,
О.В. Козачок

початковий
основний

О.С.Бондарчук

основний

Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкура Г.А. – К. :
УДЦПО, 2016. – Вип.
1. – 222 с.
Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньоестетичного напряму:
вип. 2 / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкури Г.А. – К.:
УДЦПО, 2016. – В. 2.
– 267 с. - Вип 2.
Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньоестетичного напряму:
вип. 2 / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкури Г.А. – К.:
УДЦПО, 2016. – В. 2.
– 267 с. - Вип 2.
Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньоестетичного напряму:
вип. 2 / за ред.
Биковського Т.В.,
Шкури Г.А. – К.:
УДЦПО, 2016. – В. 2.
– 267 с.
Я – майбутній
захисник України.

Н.З. Чернікова

початковий

В.С. Воронкова,
В.П. Мельник

початковий
основний

Р.М. Каплан,
В.П. Мельник

основний
вищий

А.О. Филипенко,
І.О. Василянська,
В.П. Мельник

початковий
основний

Група авторів:
О.І.Пожиленко,

початковий

ХАНО протокол
№3 від 04.09.2014

11

«Влучний стрілець»

Науковометодична рада
ХАНО протокол
№3 від 04.09.2014

12

Програма гуртка
«Кіокушинкай
карате»

МОН України,
протокол №3
29.12.2015 р.

13

Програми гуртків з
видів спортивного
туризму
«Велосипедний
туризм»
Програма гуртка
«Історичне
краєзнавство»

Лист ІМЗО №
22.1/12-Г-315
06.06.2018 р.

15

Програма «Юні
захисники
Вітчизни»

16

Програма гуртка
«Юні медики»

17

Програма гуртка
«Бісерне рукоділля»

18

Програма гуртка
сучасної
хореографії

14

Методичні рекомендації до організації
роботи гуртків
військово-патріотичного напряму
(О.І.Пожиленко,
В.К.Борщов,
Г.С.Вербельчук.-Х .
ХАНО, 2015)
Я – майбутній
захисник України.
Методичні рекомендації до організації
роботи гуртків
військово-патріотичного напряму
(О.І.Пожиленко,
В.К.Борщов,
Г.С.Вербельчук.-Х .
ХАНО, 2015)
Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти

В.К.Борщов,
Г.С.Вербельчук

Група авторів:
О.І.Пожиленко,
В.К.Борщов,
Г.С.Вербельчук

основний

Шевченко О.М.

початковий

Сайт Український
державний центр
туризма і
краєзнавства

Група авторів:
Глей В.І., Іванов
О.І., Горобець
Н.В

основний

МОН України,
лист № 1/11-7083
14.07.2017 р.

Сайт УДЦТКУМ

Д.Г.Омельченко,
О.А.Савчук

основний

Схвалено для
використання в
позашкільних
навчальних
закладах, протокол засідання
науково-методичної комісії з
позашкільної
освіти Науковометодичної ради
з питань освіти
МОН України,
протокол № 3 від
22.12.2017)
МОН України,
лист від
11.11.2014 р.
№ 1/11-17866
МОН України,
лист № 1/11-1658
08.04.2016 р.

Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти
.

Галагуза Ю. М

початковий
основний

Навчальні програми з
позашкільної освіти/
Заг. ред. Н. І. Савенко,О. В. Биковська
Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньоестетичного напряму
/ за ред. Биковського
Т.В., Шкура Г.А. – К.
: УДЦПО, 2016. –
Вип. 2. – 267 с.
Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньоестетичного напряму
/ за ред. Биковського

А. М. Величко,
В. В. Литвиненко

основний

МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4657

-

К.С.Опанасюк,
Т.В.Шумило,
К.В.Овсієнко,
Н.В.Борсук

початковий
основний

початковий
основний

19

Програма гуртка
англійської мови

20

Навчальна
програма
«Спортивнийбальний танець»
Програма основ
художнього
мистецтва

Т.В., Шкура Г.А. – К.
: УДЦПО, 2016. –
Вип. 1. – 222 с.
Навчальні програми з
позашкільної освіти/
Заг. ред. Н. І. Савенко, О. В. Биковська
Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти

МОН України,
лист від
11.11.2014
№ 1/11-17866
ІМЗО, лист від
17.01.2018
№22.1/12-Г-19

Програма гуртка
«Декоративноужиткове
мистецтво»
Програма гуртка
«Лідерствозапорука успіху»

МОН України,
протокол № 3 від
29.12.2015 р.

Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму: вип. 2 /
за ред. Биковського
Т.В., Шкури Г.А. –
К.: УДЦПО, 2016. –
В. 2. – 267 с.
Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти

МОН України,
лист від
11.11.2014
№ 1/11-17866

Навчальні програми з
позашкільної освіти/
Заг. ред. Н. І. Савенко, О. В. Биковська

24

Програма дівочого
хорового співу

МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4657

25

Програма «Народні
ремесла України»

НМР з питань
освіти МОН
України, протоол
від 29.12.2015 №3

Навчальні програми з
позашкільної освіти
художньоестетичного напряму
/ за ред. Биковського
Т.В., Шкура Г.А. – К.
: УДЦПО, 2016. –
Вип. 1. – 222 с.
Сайт Інститут
модернізації змісту
освіти

21

22

23

МОН України,
лист від
08.04.2016 р.
№ 1/11-4658

Осадча О. В.,
Токаренко Л. В.,
Щербакова О.

початковий

Зирянов Ю.Я.
Зирянова Т.В.
Зирянова К.Ю.

початковий
основний

І.В. Вержбицька,
Н.О. Богусевич

початковий

І.В. Вержбицька,
Л.Ю.Лебідь

початковий
основний

Ковганич Г. Г.,
Козицина К.,
Гук М.,
Чайковська К. В.,
Осадча О.В.
С.Г. Степаненко,
Н.М. Петлицька,
В.П. Мельник

основний

Н.В.Кіріченко,
А.В. Корнієнко

початковий
основний

початковий

Гуртки
«Карате» та «Юні медики» працюють за адаптованими
навчальними програми, погодженими методичною радою РМК відділу
освіти Зміївської райдержадміністрації (протокол від 31.08.2018 № 4) та
затвердженими начальником відділу освіти Зміївської райдержадміністрації:
Кількість груп, годин за рівнями
початковий основний вищий
Гр. Год.
Гр. Год. Гр. Год.

№

Назва гуртка

ПІБ керівника
гуртка

На основі якої програми
складена адаптована
програма

1

«Кіокушинкай
карате»

Горбенко
Костянтин
Борисович

4

4

-

-

-

-

Програма гуртка
«Кіокушинкай карате»
(лист МОН України,
протокол від 29.12.2015 №3)

2

«Юні медики»

-

-

1

4

-

-

3

«Юні медики»

Воскобойник
Ольга
Володимирівна
Наливайко
Інна
Миколаївна

-

-

1

4

-

-

Програма гуртка «Юні
медики» (лист МОН України
від 11.11.2014 №1/1-17866)
Програма гуртка «Юні
медики» (лист МОН України
від 11.11.2014 №1/1-17866)

