2017/2018 н.р.
У 2017/2018 н.р. діяльність КЗ «Зміївський ЦДЮТ» була організована
згідно нового Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну
освіту», Статуту КЗ «Зміївський ЦДЮТ», Концепції розвитку Зміївського ЦДЮТ
на 2016-2020 роки, Перспективного плану роботи на 2016-2020 роки, Правил
внутрішнього розпорядку та плану роботи закладу на 2017/2018 н.р. і направлена
на вирішення основних задач, які ставить наша держава перед закладами
позашкільної освіти.
В Зміївському центрі дитячої та юнацької творчості створені належні
умови для функціонування різноманітних гуртків та одержання учнями якісної
позашкільної освіти. В 2017/2018 н.р. гуртки працювали за 7 напрямами творчої
діяльності:
- 26 груп художньо-естетичного напряму,
- 11 науково-технічного,
- 6 еколого-натуралістичного,
- 10 туристсько-краєзнавчого,
- 3 фізкультурно-спортивного,
- 11 військово-патріотичного,
- 1 дослідницько-експериментального,
- 2 гуманітарного.
Всього протягом 2017/2018 н.р. в КЗ «Зміївський ЦДЮТ» працювало 70
гуртків, які відвідували 2100 дітей. В закладі 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 військово-патріотичний (на 3),
фізкультурно-спортивний (на 1), збереження кількості груп науково-технічного та
еколого-натуралістичного напряму, організація роботи груп гуманітарного
напряму.
За рівнем навчання групи розподілені таким чином:
- 50 груп початкового рівня навчання,
- 20 груп основного рівня навчання.
В групах початкового рівня навчалося 1510 учнів, в групах основного
рівня – 590 учнів.
Майже збережена мережа гуртків КЗ «Зміївський ЦДЮТ» у сільській
місцевості: всього на базі 11 сільських шкіл працювало 19 гуртків - 32 групи.
Позашкільною освітою було охоплено 945 учнів сільської місцевості, що становить
45 % від загальної кількості учнів, які здобувають освіту в ЗПО.
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.
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На основі контролю освітнього 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 15, та їх взаємовідвідування дають змогу керівникам гуртків
обмінюватися кращим педагогічним досвідом, підвищувати свій фаховий рівень.
Аналіз занять, проведений
адміністрацією
закладу,
дає
підстави
стверджувати,
що освітній процес в гуртках здійснюється систематично,
цілеспрямовано, з належною результативністю, а педагоги мають високий фахову
підготовку та належний рівень інноваційної культури.
Слід відзначити досить якісне інформаційно-методичне забезпечення
освітнього 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.
Педагоги систематично займалися самоосвітою та самовдосконаленням,
успішно працювали над методичними розробками згідно тем самоосвітньої роботи,
які були узгоджені із загальною науково-методичною темою «Творча діяльність
педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти». Дану тему
педколектив ЦДЮТ творчо та всебічно опрацьовує четвертий навчальний рік.
Згідно графіка на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО»
пройшли навчання 3 педагоги (директор та 2 керівники гуртків).
Згідно плану було проведено 4 засідання педагогічної ради, 3 засідання
методичної ради, тиждень педагогічної майстерності, систематично проводились
наради при директорові, засідання адміністрації, творчої групи.
Підсумком якісного освітнього процесу стала участь вихованців в заходах
різного рівня.
Протягом 2017/2018 н.р. вихованці закладу взяли участь в 29
Міжнародних, Всеукраїнських та обласних заходах, в 20 з них стали переможцями
та призерами. Особливою результативністю відзначалися гуртки: «Тех.
моделювання» (кер. Затолокіна Т.В.), «Юні друзі природи» (кер. Воскобойник
О.В.), «Образотворче мистецтво» (кер. Будіна Н.В.), «Народна творчість» (кер.
Курило Н.В.), «Карате» (кер. Горбенко К.Б.)
В 2017/2018 н.р. 2 вихованця КЗ «Зміївський ЦДЮТ» (гуртки «Історичне
краєзнавство» - керівники Хименко Л.П. та Рябуха Л.М.) взяли участь в конкурсізахисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секціях
«етнологія» та «соціологія» і стали переможцями районного етапу.
Гурток «Технічне моделювання» (кер. Затолокіна Т.В.) тісно співпрацює з
навчальним центром «ЛандауЦентр» Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна. Учні гуртка – постійні переможці та дипломанти виставок
творчих робіт, конкурсів творчих проектів, змагань, присвячених Дню науки, та
інших заходів. За активну участь вихованці були нагороджені сертифікатом на
безкоштовну екскурсію в «ЛандауЦентр».
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В КЗ «Зміївський 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 освітньої та дозвіллєвої
діяльності.
Проводиться активна робота щодо виконання плану заходів, розроблених з
метою реалізації освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»,
затвердженого в жовтні 2016 р. рішенням Департаменту науки і освіти Харківської
облдержадміністрації.
Також
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, 6
новорічних ранків та Різдвяних свят (для гуртківців, організацій району), 17
масових заходів (свята, конкурси, змагання, ігрові програми, екскурсії).
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
2018 р., показав, що в усіх гуртках створені належні умови для інтелектуального
розвитку дітей, виховання успішної та творчої особистості. Педагоги
використовують всі можливості для створення активних, працездатних та творчих
дитячих колективів, підтримки стійкого інтересу учнів до обраної справи. Спільна
робота педагогів та учнів організована з урахуванням принципу толерантності,
компетентнісного підходу, проходить в атмосфері оптимального моральнопсихологічного клімату та на засадах педагогіки партнерства. Переможцем
конкурсу став гурток «Народна творчість» (кер. Затолокіна Т.В.).
КЗ «Зміївський ЦДЮТ» координує діяльність районної дитячої організації
«Нове покоління лідерів», тісно співпрацює з шкільними органами учнівського
самоврядування. Згідно плану роботи проводяться районні конференції, навчання
активу та шкільних лідерів.
В закладі створена та постійно збагачується новими експонатами музейна
кімната з народознавства. Її можливості доцільно використовуються в освітньому
процесі, що сприяє вихованню національно свідомої дитячої особистості,
формуванню у гуртківців шанобливого ставлення до історії, культури та традицій
українського народу.
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В КЗ «Зміївський 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.
Повну інформацію щодо діяльності закладу можна отримати на WEBсайті КЗ «Зміївський ЦДЮТ», на якому систематично проводиться оновлення
інформації, доступні для перегляду всі програмні документи. Також представлена
публічна інформація, зокрема кошторис, бюджетне та позабюджетне фінансування
закладу, штатний розпис тощо. Заклад має свої сторінки в «Facebook» та в
«Youtube», на яких також висвітлюються новини з життя ЦДЮТ, проводиться
спілкування. У 2017/2018 н.р. заклад брав участь у Всеукраїнському конкурсі
сайтів серед закладів освіти.
Аналіз моніторингових досліджень дозволяє зробити висновки, що
в цілому у 2017/2018 н.р. освітній процес у керівників гуртків КЗ «Зміївський
ЦДЮТ» був ретельно спланованим, чітко організованим та результативним.
Педагогами закладу створені рівні належні умови для надання дітям якісної
позашкільної освіти шляхом залучення їх до різних видів творчої діяльності,
формування у них життєвих компетенцій.

