2016-2017 н.р.
У 2016-2017 н.р. діяльність Зміївського ЦДЮТ була організована згідно
Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний заклад,
Статуту Зміївського ЦДЮТ, Концепції розвитку Зміївського ЦДЮТ на 2016-2020
роки, Правил внутрішнього розпорядку та плану роботи закладу і направлена на
вирішення основних задач, які ставить наша держава перед позашкільними
закладами.
В Зміївському центрі дитячої та юнацької творчості створені належні
умови для функціонування різноманітних гуртків та одержання учнями якісної
позашкільної освіти. В 2016-2017 н.р. гуртки працювали за 7 напрямами творчої
діяльності:
- 27 груп художньо-естетичного напряму,
- 12 науково-технічного,
- 7 еколого-натуралістичного,
- 13– туристсько-краєзнавчого,
- 2 фізкультурно-спортивного,
- 8 військово-патріотичного,
- 1 дослідницько-експериментального.
Всього протягом 2016-2017 н.р. в Зміївському ЦДЮТ працювало 70
гуртків, які відвідували 2100 дітей. В Зміївському ЦДЮТ створені рівні умови для
надання дітям додаткової якісної освіти шляхом залучення їх до різних видів
творчої діяльності, виховання активної творчої особистості, формування у неї
життєвих компетенцій.
Позитивним моментом цього навчального року стало збільшення
кількості груп, які працюють за такими напрямами, як науково-технічний (на 4),
еколого-натуралістичний (на 1), збереження кількості груп туристськокраєзнавчого та військово-патріотичного напряму, а також організація роботи груп
фізкультурно-спортивного напряму.
За рівнем навчання групи розподілені таким чином:
- 43 груп початкового рівня навчання,
- 27 груп основного рівня навчання.
Збільшена мережа гуртків Зміївського ЦДЮТ у сільській місцевості: всього
на базі 13 сільських шкіл працювало 37 груп. Позашкільною освітою було
охоплено 1180 учнів сільської місцевості. В цілому охоплення учнів позашкільною
освітою в сільській місцевості збільшилося на 15 %.
В групах початкового рівня навчалося 1376 учнів, в групах основного
рівня – 728 учнів.
Педагогами здійснюється чітке планування гурткових занять, доцільний
вибір форм і методів навчання, ефективно упроваджується особистіснозорієнтований та компетентнісний підхід до навчання та виховання учнів.
Навчальні програми відповідають віковим запитам та інтересам дітей, виконуються
в повному обсязі.
На основі контролю навчально-виховного процесу, який здійснювався
згідно графіка, можна визначити, що керівниками гуртків були створені належні
умови для інтелектуального розвитку дітей, виховання успішної та творчої
особистості. Система проведення відкритих занять, яких протягом навчального
року було проведено 14, та їх взаємовідвідування дають змогу керівникам гуртків

обмінюватися кращим педагогічним досвідом, підвищувати свій фаховий рівень.
Аналіз занять, проведений
адміністрацією
закладу,
дає
підстави
стверджувати, що навчальний процес в гуртках здійснюється систематично,
цілеспрямовано, з належною результативністю, а педагоги мають високий фахову
підготовку та належний рівень інноваційної культури, який постійно слід
підвищувати відповідно до сучасних вимог до освіти.
Якісному навчанню учнів сприяє належна матеріально-технічна база
гуртків, яка при необхідності поповнюється новими матеріалами, інструментами,
іншими засобами. Слід відзначити досить якісне інформаційно-методичне
забезпечення навчального процесу, наявність в робочих кабінетах виставкових
експонатів та іншої наочності. Про належний рівень інформаційно-методичного
забезпечення, естетичного оформлення, створення безпечних умов для навчання та
виховання дітей свідчать підсумки конкурсу на кращий кабінет.
Підсумком якісного навчально-виховного процесу стала участь вихованців
в заходах різного рівня. Протягом 2016-2017 н.р. вихованці закладу взяли участь в
25 Міжнародних, Всеукраїнських та обласних заходах, в 18 з них стали
переможцями та призерами.
В 2016-2017 н.р. 3 вихованця ЦДЮТ (гуртки «Історичне краєзнавство» керівники Хименко Л.П. та Рябуха Л.М., «Цікава астрономія» - керівник
Слюсарова М.В.) взяли участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України та стали переможцями районного етапу.
Роботи вихованців гуртка «Народна творчість» Зміївського ЦДЮТ
(кер.Курило Н.В.). вдруге були виставлені в Харківському історичному музеї на
етнографічній виставці «Чарівне диво перетворення». За збереження та
популяризацію культурної спадщини рідного краю Курило Н.В. та 5 її гуртківців
були нагороджені грамотами та подяками Харківського історичного музею, які їм
вручив заслужений працівник культури України, директор Харківського
історичного музею В.Цигульов.
Однією з задач, визначених в плані роботи закладу, було створення умов
для реалізації творчого потенціалу кожної дитини та формування успішної дитячої
особистості. Конкурс на кращий гурток, підсумки якого були підведені у квітні
2017 р., показав, що в дитячих колективах створений оптимальний моральнопсихологічний клімат. Спільна робота педагогів та учнів організована з
урахуванням принципу толерантності та проходить в атмосфері доброзичливості,
взаємоповаги та взаєморозуміння.
В Зміївському ЦДЮТ створена ефективна система виховної роботи, яка
забезпечує
єдиний виховний простір для учнівської молоді району,
упроваджуються в практику роботи новітні виховні технології, що сприяє
вирішенню виховних завдань через організацію якісної навчально-виховної та
дозвіллєвої діяльності.
В жовтні 2016 р. рішенням Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації був затверджений освітній проект «Виховний простір
Харківщини», на реалізацію якого в Зміївському ЦДЮТ також був розроблений
відповідний план заходів за напрямами:
- національно-патріотичне і громадянське виховання,
- морально-духовне і гуманістичне виховання
- правове, превентивне виховання, формування здорового способу життя.

Проводиться цілеспрямована робота по упровадженню Концепції
національно-патріотичного виховання молоді відповідно до затвердженого плану
заходів.
Культурно-масова та виховна робота в закладі, організація цікавого та
змістовного дозвілля учнівської молоді організована згідно плану-програми
виховної роботи, який включає різноманітні заходи, спрямовані на виховання
творчої, свідомої, патріотично налаштованої, активної особистості, здатної до
самостійного життя та діяльності в сучасному суспільстві. Всі виховні та масові
заходи (свята, конкурси, змагання, бесіди, екскурсії) проведені у зазначений
термін, на належному рівні, з урахуванням вікових особливостей дітей, їх творчих
прагнень та інтересів. Під час канікул заклад працює за окремим планом.
Всього протягом 2016-2017 н.р. було проведено 15 районних заходів, 8
новорічних ранків та Різдвяних свят (для гуртківців, організацій району), 16
масових заходів (свята, конкурси, змагання, ігрові програми, екскурсії).
Систематично видавалися накази про організацію роботи під час канікул та їх
підсумки.
Продовжує активно працювати клуб “Червона калина” (відп. Танцур Т.О.),
зустрічі в якому дають можливість учням краще познайомитися з життям і
творчістю наших видатних земляків. Зустрічі в клубі “Червона калина” завжди
проходили цікаво, динамічно, мали навчально-пізнавальну та виховну
направленість, сприяли соціалізації учнівської молоді. Дана робота є прикладом
тісної співпраці з вчителями ЗНЗ, громадськими організаціями, радою ветеранів
ВВВ в Зміївському районі. Протягом навчального року відбулося 2 засідання
клубу.
В закладі створена та постійно збагачується новими експонатами музейна
кімната з народознавства. Її можливості доцільно використовуються в навчальновиховному процесі, що сприяє вихованню національно свідомої дитячої
особистості, формуванню у гуртківців шанобливого ставлення до історії, культури
та традицій українського народу.
В Зміївському ЦДЮТ оформлена постійно діюча виставка творчих робіт,
яка систематично оновлюється, виготовляється та оновлюється рекламна продукція
гуртків та закладу в цілому, ведеться інша робота над виготовленням
різноманітних презентаційних матеріалів.
У 2016-2017 н.р. відбулося повне оновлення WEB-сайту Зміївського
ЦДЮТ. Сайт став більш естетично привабливим, зручним у користуванні, при
цьому збережені всі основні інформаційні розділи, на яких відображається
діяльність закладу за всіма напрямами роботи. Систематично проводиться
оновлення інформації, доступні для перегляду всі програмні документи.
Зміївський ЦДЮТ має свої сторінки в «Facebook» та в «Youtube», на яких подана
загальна інформація про заклад, висвітлюються новини з життя ЦДЮТ.
Аналіз моніторингових досліджень дозволяє зробити висновки, що
в цілому у 2016-2017 н.р. навчально-виховний процес у керівників гуртків
Зміївського ЦДЮТ був ретельно спланованим, чітко організованим та
результативним. Педагогами Зміївського ЦДЮТ створені рівні належні умови для
надання дітям якісної позашкільної освіти шляхом залучення їх до різних видів
творчої діяльності, формування у них життєвих компетенцій.

