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Організація 

освітнього процесу 

Організація виховної роботи Психологічне 

забезпечення освітнього 

процесу 

Організація роботи з 

педагогічними кадрами 

Розвиток соціального 

партнерства 

Організація управління закладом 

 

 

 

П
р

о
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т
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 Якість освіти 

 Розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

 Розвиток освітнього середовища 

  Виховання громадянина 

патріота України 

 Обдаровані діти – майбутнє 

України 

 Музейна педагогіка 

 Психологічна культура 

учасників освітнього 

процесу 

 До вершин професійної 

компетентності  

 Ідемо за Сковородою 

 Мости партнерства 

 Компетентнісне 

батьківство  

 Державно-громадське управління – 

в дії 

 Імідж ЦПР 
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Інструктаж педагогів з питань  

виконання  нормативно-правових  

документів з організації 

освітнього процесу в умовах 

пандемії. 

зав. відділами 

адміністрація 

   

Тиждень відкритих дверей  

«ЦПР запрошує…». 

Танська І. М. 

Олійник О.П. 

культорганізатори 

зав. відділами                                            

керівники ТО 

Участь у святкових заходах 

району та міста до Дня 

Незалежності України. 

Керівники ТО 

 Підготовка 

роздаткового, 

методичного матеріалу  в  

рамках проекту 

«Психологічне 

забезпечення  освітнього 

процесу».  

 

Оформлення  стенду 

«Куточок практичного 

психолога» 

Лішафаєва Х.А. 

 

Укладання методичних 

рекомендацій «Планування і зміст 

діяльності методичних об'єднань 

у новому навчальному році» 

Ковганич Г. Г. 

 

Випуск ІМВ: 

- Маршрутна карта серпневих 

заходів. Що? Де? Коли? 

Марченко К. С.  

- День Незалежності України: 

формат відзначення  

Безрук К. О. 

- Педрада «Про підсумки роботи 

Центру в 2020/2021 н. р. та 

основні завдання розвитку в 

2021/2022 н. р.: маркери-

орієнтири з підготовки та 

проведення» 

Ковганич Г. Г. 

- Тренди в освіті: на що 

орієнтуватися в новому 

навчальному році 

Ковальчук Г. С. 

- Візія діяльності ЦПР у новому 

навчальному році 

Ковганич Г. Г. 

. 

Укладання методичного 

дайджесту «Сучасний методист 

ЗПО: новий формат діяльності» 

Марченко К. С. 

Виставка-презентація літератури 

«Позашкільна освіта в просторі 

педагогічної науки» 

Ковганич Г. Г. 

 

 Засідання адміністративної ради: 
1. Про забезпечення організованого 

початку нового навчального року. 

Про проведення огляду готовності 

навчальних кабінетів до роботи у 

новому навчальному році. 

Циклограма діяльності ЦПР (наказ).  

Савенко Н. І. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

2. Про організацію та проведення  

педагогічної ради «Про підсумки 

роботи Центру в 2020/2021 н. р. та 

основні завдання розвитку в 

2021/2022 н. р.»  

Савенко Н. І. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Марченко К.С. 

3.Про підготовку та проведення Дня 

відкритих дверей «ЦПР 

запрошує…». 

Танська І. М. 

 

4. Про підготовку та проведення 

тематичних заходів до 30-ти річчя 

незалежності України «Україна в 

моєму серці». 

Танська І. М.  

Олійник О.П. 

культорганізатори 

зав. відділами 

керівники ТО 
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 Методоб’єднання  відділу 

науково-технічної творчості 

«Змістові й організаційні аспекти 

діяльності в новому навчальному 

році». 

Момот М.В. 

Безрук К.О. 

керівники ТО 

 

Виставка робіт вихованців 

відділу декоративно-

прикладного та образотворчого 

мистецтва «Мальовничі 

канікули». 

Новодворська Т.В. 

керівники ТО 

Виступи на батьківських 

зборах з питань 

підтримки психологічної  

адаптації до школи та до 

нового колективу ТО 

Лішафаєва Х.А. 

 

Випуск ІМВ: 

- Законодавчі та нормативні 

документи, що регламентують 

діяльність ЗПО 

Марченко К. С. 

- Проєктне забезпечення 

реалізації Програми розвитку 

ЦПР в 2021-2022 н. р. 

Безрук К. О. 

- Презентаційний меседж 

«Організація роботи 

педагогічного колективу над 

науково-методичною 

проблемою» 

 Ковганич Г. Г. 

- Партнерство ЦПР, сім'ї та 

громадськості у процесі духовно-

морального розвитку особистості 

Ковганич Г. Г. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Формування 

соціальної успішності 

старшокласників» 

Безрук К. О. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Соціальне замовлення 

сучасному закладу позашкільної 

освіти 

Марченко К. С. 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Ідеальний педагог закладу 

позашкільної освіти очима учнів 

Ковальчук Г. С. 

 

Виставка-презентація літератури 

«Центр позашкільної роботи: 

висвітлення ініціатив, досвіду 

педагогічного колективу у 

фахових виданнях» 

Марченко К. С. 

Пролонгування угод про 

співпрацю з закладами 

культури, освіти,  

громадськими 

організаціями, фондами, 

науковими установами 

Калуга-Семенкова Л.П. 

зав. відділами 

Засідання науково-методичної 

ради: 

1. Проблемно-орієнтований аналіз 

науково-методичної роботи за 

минулий навчальний рік,  

організація науково-методичної 

роботи в 2021-2022 навчальному 

році 

2. Модернізація діяльності 

методичної служби закладу 

3. Організація роботи 

педагогічного колективу над 

науково-методичною проблемою 

«Партнерство сім'ї та громадськості 

у процесі духовно-морального 

розвитку особистості» 

4. Затвердження планів роботи 

науково-методичної ради, творчих 

груп на 2021-2022 навчальний рік 

5. Розподіл обов'язків між членами 

науково-методичної ради 

6. Про внесення змін в Положення, 

що регламентують організацію 

науково-методичної роботи в ЦПР 

7. Огляд нормативних документів, 

новинок психолого-педагогічної 

літератури 

Ковганич Г. Г. 
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Організація онлайн набору дітей 

до гуртків ЦПР. 

адміністрація 

зав. відділами 

керівники ТО 

Литвиненко О.М. 

Методоб‘єднання відділу 

народної творчості «Організація 

освітнього процесу в творчих 

об’єднаннях. Програмне 

забезпечення». 

Драєнкова В.В. 

Штефан О.В. 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Підготовка до атестації: як 

оформити  власне портфоліо». 

Новодворська Т.В.  

Сергєєва Н.О. 

Оформлення журналів обліку 

роботи на 2021 – 2022 

навчальний рік. 

Завідуючі відділами 

Керівники ТО 

Погодження розкладу роботи 

гуртків на 2021 – 2022 

навчальний рік. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Завідуючі відділами 

Керівники ТО 

Виставка робіт вихованців 

 до Дня відкритих дверей.  

Новодворська Т.В. 

Керівники ТО 

 Семінар-тренінг для педагогів 

«Керівник творчого об’єднання: 

функції, ролі, зміст діяльності» 

Ковганич Г. Г. 

Укладання методичних 

рекомендацій «Що таке 

інтеракція і навіщо вона потрібна 

в навчанні, вихованні учнів» 

Марченко К. С. 

 

Випуск ІМВ: 

- Календар пам'ятних дат, подій у 

2021-2022 навчальному році 

Марченко К. С. 

- Соціокультурний потенціал 

міста, району - керівникам 

гуртків, творчих об'єднань 

Марченко К. С. 

 

Випуск бібліографічних 

покажчиків літератури: 

- Компетентнісний підхід – 

стратегічний орієнтир 

модернізації позашкільної освіти 

- Профорієнтація в закладах 

освіти: зміст, технології 

- Фандрайзинг: залучення 

додаткових ресурсів в освіту 

Ковальчук Г. С. 

 

 

День відкритих дверей  

«ЦПР – країна чудес». 

Танська І. М. 

Олійник О.П. 

культорганізатори 

зав. відділами                                            

керівники ТО 

Засідання адміністративної ради: 
1. Про організацію освітнього  

процесу в гуртках, творчих 

об'єднаннях у 2021/2022 н. р. 

Затвердження освітньої програми 

закладу (навчальних планів та мережі 

гуртків і ТО закладу).  

Калуга-Семенкова Л.П. 

2 Організація взаємодії  ЦПР із 

закладами загальної освіти, 

науковими  установами, 

громадськими  організаціями-

партнерами. 

Калуга-Семенкова Л.П.                                     

3. Про розроблення  рекламних 

матеріалів про діяльність закладу до 

Дня відкритих дверей. 

Танська І.М.  

 Момот М.В. 

4. Про забезпечення своєчасного 

проходження працівниками Центру 

медичного огляду. 

Савенко Н.І. 

Тхорик Г.Г. 

5. Про ознайомлення педагогічного 

колективу з інструктивними 

документами щодо порядку початку 

2021-2022 навчального року в умовах 

адаптивного карантину. 

Калуга-Семенкова Л.П. 
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Реєстрація слухачів наукового 

товариства «Еврика». 

Формування  секцій  наукового 

товариства. 

Штефан О.В. 

Комплектація груп ТО Центру 

відповідно до освітньої програми 

закладу. 

Калуга-Семенкова Л.П 

зав. відділами 

Методоб‘єднання відділу 

народної творчості «Організація 

освітнього процесу в творчих 

об’єднаннях. Програмне 

забезпечення». 

Штефан О.В. 

Щербатюк Л.П. 

Методоб’єднання відділу 

психолого-методичного 

забезпечення «Моніторинг якості 

та результативності навчальної 

програми» 

Ковганич Г. Г. 

 Марченко К. С 

Методо'єднання відділу 

художньої творчості 

"Сучасні підходи до організації 

освітнього процесу в закладі 

позашкільної роботи" 

Лагутіна С.М. 

Ковганич Г.Г. 

 

Методо'єднання відділу народної  

творчості «Організація 

освітнього процесу в творчих 

об’єднаннях. Програмне 

забезпечення згідно нового 

закону про освіту». 

Драєнкова В.В. 

Штефан О.В. 

  

 

 

Випуск ІМВ: 

- Інформаційно методичний 

кабінет «Перспектива» - 

педагогам, учням, батькам 

Безрук К. О. 

- ЦПР в освітньому просторі 

району: змістові та організаційні 

аспекти партнерства зі школами 

Ковальчук Г. С. 

- Абонемент семінару 

«Використання потенціалу сім'ї 

та громадських організацій у 

процесі духовно-морального 

розвитку особистості» 

Марченко К. С. 

Укладання методичного 

дайджесту «Сучасне заняття: 

практика інтерактивного 

навчання» 

Ковальчук Г. С. 

 

  

Педагогічна рада 

«Про підсумки роботи Центру в 

2020/2021 н. р. та основні завдання 

розвитку в 2021/2022 н. р.: маркери-

орієнтири з підготовки та 

проведення» 
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Затвердження навчального 

плану, мережі та контингенту 

дітей гуртків Центру на 2021 – 

2022 навчальний рік. 

Савенко Н.І. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Участь у відкритті 

танцювального сезону  

СГОСТУ, ЛТУ. 

Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь у туристсько-

краєзнавчому зльоті  учнів 

закладів освіти 

Святошинського району м. 

Києва. 

Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

Діагностика 

психологічної адаптації 

гуртківців у новому 

колективі  

Лішафаєва Х.А. 

 

 

Випуск ІМВ: 

- Банк соціальних проєктів для 

реалізації з учнями 

Безрук К. О. 

- Формотека конкурсів для 

проведення з учнями 

Марченко К. С. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Ключові компетентності учнів. 

Чому вчити? Як вчити? 

Ковальчук Г. С. 

- Медіавподобання сучасних 

підлітків 

Марченко К. С. 

Батьківські збори в онлайн-

форматі «Організаційно-

змістові аспекти навчання, 

виховання, розвитку 

дітей». 

керівники ТО 

Сімейна онлайн-вікторина 

«У родинному колі».    

Танська І.М.                               

культорганізатори 

 

Засідання художньої ради: 
1. Про підготовку та проведення 

урочистого заходу до Дня захисника 

України та українського козацтва 

«Козацькими шляхами» 

2.  Про організацію та проведення 

традиційного свята до Дня 

працівника позашкільної освіти 

«Зоряна година творчої родини». 

                       Савенко Н.І. 

Олійник О.П. 

зав. відділами                               

культорганізатори 
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Методоб‘єднання відділу  

організаційно-масової роботи 

«Реалізація компетентнісного 

підходу в гуртках творчих 

об’єднаннях». 

Танська І.М 

Марченко К.С 

 Участь  у Всеукраїнському 

танцювальному  конгресі  для 

судей та тренерів зі спортивних 

бальних танців.  

Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

 

 

 

Корекційна робота з 

батьками та дітьми, що 

мають підвищений 

рівень агресії та 

аутоагрессії 

Лішафаєва Х.А. 

 

Випуск ІМВ: 

- Бібліографічний огляд фахових 

журналів, педагогічної преси 

Ковальчук Г. С. 

- Організація роботи 

консультаційного пункту 

«Проблемне питання» 

Ковганич Г. Г. 

Укладання методичного 

дайджесту «Організація науково-

методичної роботи в ЗПО» 

Ковганич Г. Г. 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Медіаграмотна особистість: яка 

вона? 

Марченко К. С. 

- Соціально успішна особистість: 

мозаїка думок учнівської молоді 

Безрук К. О. 

Виставка творчих робіт 

вихованців та керівників 

відділу «Народної 

творчості» в Інституті 

фольклористики при 

Університеті Т.Г. Шевченка. 

Драєнкова В.В. 

керівники ТО 

Засідання атестаційної комісії: 
1. Про порядок проведення атестації 

педагогів, що атестуються в 2021 – 

2022 навчальному році (наказ). 

2. Затвердження списку педагогів, які 

підлягають атестації (згідно із 

заявами). 

Салій Л. М. 

3. Про розподіл обов’язків між 

членами атестаційної комісії. 

4. Затвердження плану роботи 

атестаційної комісії. 

Савенко Н.І. 

Салій Л.М. 
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Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Протидія  булінгу в закладах 

освіти: системний підхід». 

Новодворська Т.В. 

 Сергєєва Н.О. 

Участь у змаганнях зі 

спортивних бальних танців 

«Київська осінь». 

Зеленська Л.В. 

Участь у змаганнях 

«Туристський спринт» для 

учнів ЗЗСО № 197 до 

Всесвітнього дня  туризму та 

Дня туризму України. 

                                        

Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

Участь у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі аматорської 

творчості «Пісенні  візерунки». 

Садовенко С.М. 

Нечаєва А. В. 

 

Проведення 

медитативних рухових  

практик з 

психологічного 

розвантаження.  Робота з 

мотивацією. «Що я є?» 

Тренінг з елементами 

психодрами 

Лішафаєва Х.А. 

Укладання методичних 

рекомендацій «Зміст та 

технологія проєктування 

програми професійного розвитку 

педагога» 

Марченко К. С. 

Випуск ІМВ: 

- Цільові орієнтири педагогічної 

ради «Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти в закладі: здобутки, 

проблеми, шляхи їх вирішення» 

Ковганич Г. Г. 

Виставка-презентація літератури 

«Педагогічна спадщина Василя 

Сухомлинського і сучасна освіта» 

Безрук К. О. 

Випуск бібліографічних 

покажчиків літератури: 

- Сучасні підходи в освітньому 

процесі 

- Методичне забезпечення змісту 

позашкільної освіти 

- Організація науково-

методичної роботи в закладі 

позашкільної освіти 

Ковальчук Г. С. 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Компетентний педагог – завжди 

учень: ефективні інструменти 

для професійного розвитку» 

Кириченко В. І. 

 

 Засідання адміністративної ради: 
 

1.Про розроблення програми 

розвитку ЦПР на 2022-2026 роки 

Савенко Н.І. 

2. Про дотримання правил і норм 

санітарно-гігієнічного режиму в 

закладі та забезпечення безпеки 

життя і здоров’я учасників 

освітнього процесу. 

Корольчук О. С. 

3. Про організацію діяльності музею 

історії Святошинського району м. 

Києва в  2021/2022 навчальному році, 

організація та проведення 

тематичних виставок. 

Вакулишин С.М. 

4.Про підготовку та проведення 

урочистого заходу до Дня захисника 

України та українського козацтва. 

                                          Танська І.М. 
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 Виставка художніх робіт 

вихованців відділу декоративно-

прикладного  та образотворчого  

мистецтва до Дня захисника 

України «З Україною в серці».   

Новодворська Т.В. 

керівники ТО 

   Участь у міському фестивалі-

конкурсі  дитячої та юнацької 

творчості   «Київ скликає 

друзів».  

Городецька В.І. 

Городецька С.Л. 

Стеценко В.А. 

Участь у відкритій юнацькій 

Першості з техніки пішохідного 

туризму «Срібний карабін». 

       Орешина Л.В. 

 Венгерак Н.О. 

 

Тематичний захід до Дня 

Захисника України, презентація 

вітального відео воїнам АТО. 

Бандак І.Ю. 

«Конструктивне 

спілкування з дітьми і 

батьками» (тренінгові 

заняття з молодими  

педагогами). 

 Велединська Т.Л. 

 

Випуск ІМВ: 

- Міжнародний день 

толерантності: формат 

відзначення в гуртках, творчих 

об'єднаннях 

Марченко К. С. 

Укладання методичного 

дайджесту «Керівник творчого 

об'єднання в сучасному ЗПО: 

функції, ролі, модель професійної 

компетентності» 

Ковальчук Г. С. 

 

 Засідання адміністративної  ради: 
1. Про підсумки вивчення  якісного 

та кількісного складу учасників 

освітнього процесу. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

2.Про підготовку закладу до роботи в 

осінньо-зимових умовах. 

Тхорик Г.Г. 

                                       Цимбалюк О.А. 

3. Про підготовку та проведення 

засідання педагогічної ради « 

Розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в закладі: 

здобутки, проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

Савенко Н.І. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Марченко К.С. 

 



9 

9 

 

1
1

.1
0

-1
7
.1

0
. 

Програма  заходів до осінніх 

канікул «Осінній калейдоскоп». 

                Танська І.М. 

   Культорганізатори 

 

Традиційне свято до дня 

працівників позашкільної освіти, 

підведення підсумків 

рейтингового конкурсу ЦПР 

«Зоряна година творчої родини». 

              Танська І.М. 

культорганізатори 

зав. відділами 

керівники ТО 

 Участь  у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «HIT THE 

TALENTS 2021». 

Калінчук О.В. 

Надолінська Т.М.   

Крижанівська А.В. 

Космович О.С. 

 Участь у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі  дитячої  та  

юнацької творчості «Біла 

ластівка».  

Денисенко С.В.  

Участь у змаганнях зі 

спортивних бальних танців 

«Парад Надій». 

Зеленська Л.В 

 Організація  в гуртку 

тематичного заходу, 

присвяченому Дню захисника 

України. 

Коломієць О.Л. 

Момот М.В. 

Он-лайн виставка фото колажів 

вихованців комп’ютерного 

клубу «ZX» до Дня Захисника 

України. 

Саприкіна О.К. 

 

Громадська презентація 

посібника С.М. Вакулишина 

«Мій Святошинський район». 

Вакулишин С.М. 

 

Участь у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі "Битва 

дитячих модельних агенцій". 

Лагутіна С.М. 

Антипенко О.В. 

Консультації                  

для молодих педагогів. 

Велединська Т.Л. 

 

 

 

 

Випуск ІМВ: 

- Формотека квестів для 

проведення з учнями 

Ковальчук Г. С. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Якісна освіта в закладі 

позашкільної освіти: мозаїка 

думок педагогів 

Кириченко В. І. 

 

 

Майстер-клас для 

відвідувачів районної 

бібліотеки О. Блока 

"Привітай захисника". 

          Драєнкова В.В. 

              Повшедна А.І. 

Сімейна онлайн-вікторина 

«У родинному колі». 

                Танська І.М. 

   культорганізатори 

            керівники ТО 

           зав. відділами 

Майстер-клас для 

відвідувачів бібліотеки ім. 

О. Яна Дарницького району 

м. Києва до Дня козацтва. 

                         Муха Х.А. 

Виставка в бібліотеці 

"Книжкова світлиця" 

"Листівка солдату" до Дня 

захисника України. 

Грищук Н.В. 

До Дня Захисника України 

організація зустрічі 

вихованців гуртків відділу 

з волонтерами, ветеранами 

АТО. 

Момот М.В. 

керівники ТО 

Концерт-презентація 

духового оркестру 

«Унісон» для батьків, 

вихованців та жителів 

мікрорайону. 

Григор‘єв Г.М. 

Доля І.О.                                    

Ліфановський М.Б. 

                          Бойко А.М.,                  

Павлова Я.А. 

 

Засідання атестаційної комісії: 
 

1. Ознайомлення з наказом про 

атестацію. 

Салій Л.М. 

2. Про здійснення методичного 

супроводу педагогів, які  

атестуються в поточному році.  

Ковганич Г. Г. 

3. Про вивчення системи роботи 

педагогів, які атестуються. 

Калуга-Семенкова Л.П. 
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Організація науково-

дослідницької діяльності  

гуртківців наукового товариства 

«Еврика» в новому навчальному 

році. 

Штефан О.В. 

Участь у міському конкурсі 

«Мій домашній улюбленець». 

Величко А.М. 

Участь  у відбірковому турі 

Чемпіонату  України з 

сучасних танців. 

Вілен Ю.А. 

Домбровська Г.А. 

 Участь  у Міжнародному 

конкурсі  народного танцю 

імені Дарія Ластівки 

Полева О.А. 

Участь у  Чемпіонаті учнівської 

молоді   м. Києва  з 

пішохідного туризму «Крос – 

похід». 

Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

Змагання зі спортивних бальних 

танців "Ритми Печерська". 

Зеленська Л.В. 

 Корекційно-розвивальні  

заняття з дошкільнятами  

з розвитку пізнавальних 

процесів  «Чарівна  

пісочна казка». 

Лішафаєва  Х.А 

 

Заняття  по згуртуванню 

дитячих колективів  

ЦПР (за замовленням 

керівників  гуртків). 

Велединська Т.Л. 

Випуск ІМВ: 

- Реалізація проєкту «Ідемо за 

Сковородою»: методичний 

конструктор 

Ковганич Г. Г. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Організаційна 

культура ЗПО: шляхи розвитку» 

Марченко К. С. 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Якісна освіта: калейдоскоп 

думок учнів 

Ковальчук Г. С. 

 

Виставка та майстер-клас 

"Народна іграшка" в 

Інституті фольклористики 

при Університеті ім.         

Т.Г. Шевченка від ТО 

"Соломія". 

                     Білай І.А. 

Тематична виставка 

малюнків вихованців ТО 

«Розмарин» «Здоровий 

спосіб життя – це здорово» 

в бібліотеці Дружби 

народів. 

Величко А.М. 

Засідання науково-методичної 

ради: 

1. Про вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються, проведення їх творчих 

звітів 

2. Про інформаційне забезпечення 

педагогічних працівників з проблем 

позашкільної освіти, педагогіки, 

психології 

3. Про узагальнення, пропагування 

та поширення педагогічного досвіду 

керівників гуртків, творчих 

об'єднань 

4. Про організацію участі учнів, 

педагогічних працівників у 

конкурсах, виставках, фестивалях 

5. Про підготовку авторських 

розробок, статей до друку в 

педагогічних виданнях 

6. Академічна доброчесність в 

ЦПР: сучасні проблеми та шляхи їх 

вирішення 

7. Про інформаційне забезпечення 

сайту як ефективного засобу 

розвитку іміджу ЦПР 

8. Огляд нормативних документів, 

новинок психолого-педагогічної 

літератури 

Ковганич Г. Г. 
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 Участь  у відкритих 

всеукраїнських розрядних  

змаганнях «Школяр-студент-

громадянин. «Halloween-2021» 

ЛТУ. 

Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Зеленська Л.В. 

Он-лайн кінотеатр до  

Міжнародного дня анімації. 

Саприкіна О.К. 

 Випуск ІМВ: 

- Педагогічна наука: нові 

дослідження з питань навчання, 

виховання, соціалізації учнів 

Безрук К. О. 

 

Випуск бібліографічних 

покажчиків літератури: 

- Виховання дітей та учнівської 

молоді: сучасні підходи і 

технології 

- Соціальне партнерство закладу 

позашкільної освіти 

Ковальчук Г. С. 

 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Потенціал навчального заняття 

для розвитку ключових 

компетентностей учнів» 

Марченко К. С. 

 

          Засідання  художньої ради: 
1.Обговорення та затвердження 

репертуару творчих колективів  на 

підтвердження та присвоєння 

звання «Народний художній 

колектив» ( хореографічний 

ансамбль «Сонечко», театр пісні 

«Ладоньки») та підтвердження 

звання «Зразковий художній 

колектив»  (хореографічний 

ансамбль «Флік-фляк»). 

2.Обговорення та затвердження 

репертуару театральних колективів 

на підтвердження звання 

«Зразковий художній колектив» 

(театральна студія «Експромт», 

театр-студія «Грайленд») 

  3. Про підготовку до осінніх 

канікул. 

                                           Савенко Н.І. 

            Олійник О.П. 

 зав. відділами 

 культорганізатори 
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Конкурс цифрових малюнків  

«Осінні історії» серед вихованців 

комп’ютерного гуртка «ZX» 

Саприкіна О.К. 

Цикл дитячих ранків «Осінні  

співаночки» для вихованців  

середнього та молодшого віку 

театру пісні «Ладоньки».  

Садовенко С.М. 

Нечаєва А. В. 

Суханова А.А. 

Комар К.В., Бєдний  А.І 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Відкрите знаття  гуртка: 

підготовка та проведення». 

Новодворська Т.В.  

Сергєєва Н.О. 

Методоб’єднання відділу 

психолого-методичного 

забезпечення «Розробка та 

реалізація навчально-

методичного комплексу до 

програми» 

Ковганич Г. Г. 

Марченко К. С. 

Участь у міському конкурсі з 

технічного конструювання "У 

місті Фантазерську". 

Коломієць О.Л. 

Тренінгові заняття    

«Спілкування з радістю» 

(позитивне спілкування) 

для педагогів ЦПР. 

Велединська  Т.Л. 

Укладання методичних 

рекомендацій «Зміст та 

технологія проєктування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії учня» 

Безрук К. О. 

Випуск ІМВ: 

- Проблемне поле педради 

«Інтеграція ресурсів ЦПР, сім'ї та 

партнерських організацій у 

процесі духовно-морального 

розвитку особистості» 

Ковганич Г. Г. 

 

 

 
Засідання адміністративної ради: 

1.Про організацію роботи 

консультаційного пункту 

«Проблемне питання» для учнів, 

педагогів, батьків 

Лішафаєва Х.А. 

2. Про проведення свята «Зоряна 

година  творчої родини». 

Танська І. М. 

3. Про проведення моніторингу 

якості освіти в гуртках відділу 

організаційно-масової роботи (наказ). 

Калуга-Семенкова Л. П. 

4. Про проведення інструктажів з 

безпеки життєдіяльності під час 

проведення новорічних свят. 

Корольчук О.С. 
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Тематичне заняття «Серце 

Сковороди: два погляди»  (в 

рамках проєкту «Ідемо за 

Сковородою»). 

                                  

ЛитвиннкоВ.В. 

 Майстер-клас  з вокального 

мистецтва  «Діяльність керівника 

гуртка у культурно-мистецькому 

просторі України». 

Садовенко С.М. 

Майстер-клас для гуртківців 

ЦПР. 

                Танська І.М. 

 Олійник О.П. 

культорганізатори 

 Прем᾽єра лялькової вистави 

«Мишкові пригоди» театру 

«Дружний» для гуртківців 

ЦПР. 

Русан В.А. 

 

Спостереження за 

роботою ТО з метою 

виявлення обдарованих 

дітей (ТО відділів 

художньої творчості, 

декоративно-

прикладного та 

образотворчого 

мистецтва) 

Лішафаєва  Х.А 

Випуск ІМВ: 

- Відзначення Дня прав людини в 

гуртку, творчому об'єднанні: 

конструктор для педагогів 

Марченко К. С. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Система 

внутрішнього забезпечення якості 

освіти «Оцінювання для розвитку 

ЦПР» 

Ковганич Г. Г. 

 Півфінал інтелектуального 

турніру «Розумники».  

Танська І.М.                     

Олійник О.П. 

культорганізатори 

 

Сімейна онлайн-вікторина 

«У родинному колі». 

 

Танська І.М.                     

Олійник О.П. 

культорганізатори 

 

 

Педагогічна рада: 
«Розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в закладі: 

здобутки, проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

 

Савенко Н. І. 

Ковганич Г. Г. 
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Концертні програми на 

присвоєння та підтвердження 

почесного звання «Народний 

художній  колектив», «Зразковий 

художній  колектив».  

Щербатюк Л.П.,  

Садовенко С.М., 

Денисенко С.М.,  

Городецька В.І 

 

Вистави на присвоєння та 

підтвердження почесного звання 

«Народний художній  колектив», 

«Зразковий художній  колектив». 

Танська І.М. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Олійник О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь  у Міжнародному 

хореографічному фестивалі 

«Непростотанці - 2021». 

             Роман В.Я. 

Забалуєва О.Є. 

Участь у Відкритій першості 

КЦДЮТ серед учнівської 

молоді зі спортивного 

орієнтування. 

         Орешина  Л.В. 

 Венгерак Н.В. 

 

Виставка робіт вихованців 

гуртків  

комп’ютерного клубу «ZX» до 

Дня Гідності та Свободи.                                                                  

 

Саприкіна О.К. 

Кузнєцова Г.В. 

 Бандак І.Ю. 

 

Відкриті змагання учнівської 

молоді м.  Києва зі скелелазіння. 

         Орешина  Л.В. 

 Венгерак Н.О. 

 Участь у відкритому 

Чемпіонаті Києва  та Київської 

області   СГОСТУ 

                    Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

 Участь у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі  

хореографічного мистецтва  

«ART LAND FEST».  

Денисенко С.В. 

 

 

Корекційно-

відновлювальна робота з 

підлітками, що мають 

схильність до 

комп‘ютерної 

залежності . 

Лішафаєва Х.А. 

Укладання методичних 

рекомендацій «Внутрішня 

система оцінювання якості освіти 

в закладі позашкільної освіти: 

абетка для педагога» 

Кириченко В. І. 

 

Випуск ІМВ: 

- Нові надходження літератури в 

інформаційно-методичний 

кабінет «Перспектива» 

Ковальчук Г. С. 

 

 
 

Засідання атестаційної комісії: 
 

1. Про вивчення досвіду роботи 

педагогів,  що атестуються.  

зав. відділами  

методисти 

2. Дорожня карта атестації 

педагогічних працівників.  

Салій Л.М. 
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В рамках проєкту «Ідемо за 

Сковородою»: 

- конкурс GIF анімацій за 

мотивами творів Г. Сковороди.  

Саприкіна О.К. 

- тематичне заняття «Пізнай 

себе, свій рід, свій нарід». 

Кузнєцова Г.В. 

- презентація науково-дослідної 

роботи «Філософія Сковороди». 

Величко А.М. 

Методоб’єднання відділу 

науково-технічної творчості 

«Форми та методи роботи з 

обдарованими дітьми». 

Момот М.В. 

Безрук К.О. 

                                  керівники ТО 

Участь  у  Чемпіонаті України 

серед  школярів та студентів  

ЛТУ «Казковий  блюз». 

           Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь в міських конкурсах 

«Дивовижний світ рослин», 

«Тварини в небезпеці». 

Литвиненко В.В. 

Проведення арт-

терапевтичної майстерні 

для педагогів «Гарна 

звичка втілювати мрії». 

Лішафаєва Х.А. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Портфоліо педагога: навіщо? 

Марченко К. С. 

Виставка-презентація літератури 

«Розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти» 

Ковганич Г. Г. 

Випуск бібліографічних 

покажчиків літератури: 

- Зміст та технології виховання 

толерантності в учнів 

- Педагогічна рада в закладі 

позашкільної освіти: зміст, 

технології 

Ковальчук Г. С. 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Проєктування індивідуальної 

програми професійного розвитку 

педагога» 

Безрук К. О. 

  

Засідання художньої ради: 
1. Про організацію та проведення 

новорічних заходів для гуртківців 

ЦПР та дітей району. 

2. Обговорення та затвердження 

новорічної концертної програми. 

Савенко Н.І. 

Олійник О.П. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

зав. відділами 

 культорганізатори 
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Участь у  І етапі конкурсу-

захисту теоретичних, 

пошукових, дослідницьких робіт 

в секціях наукового товариства 

«Еврика». 

Штефан О.В. 

керівники ТО 

Свято «Прощання з осінню», 

майстер-клас з виготовлення 

осінніх сувенірів. 

Коломієць О.Л. 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Соціалізація учнів в освітньому 

середовищі  закладу 

позашкільної освіти ». 

Новодворська Т.В. 

 Сергєєва Н.О. 

Виставка робіт гуртківців ТО 

"Чарівна глина" до Дня 

української армії. 

Стратієнко О.С. 

До Всесвітнього дня боротьби  

зі СНІДом (1 грудня) – 

тематичні 

 заходи «СНІД – небезпека 

 людства». 

Литвиненко В.В. 

  

Укладання методичних 

рекомендацій «Відкрите заняття 

гуртка, творчого об'єднання: 

підготовка та проведення» 

Ковальчук Г. С. 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Вчимося мудрості у Григорія 

Сковороди 

Ковганич Г. Г. 

 

Випуск бібліографічного 

покажчика літератури: 

- Педагогічна спадщина Григорія 

Сковороди і сучасна освіта 

Ковальчук Г. С. 

 Засідання адміністративної ради: 

1. Про участь педагогічного 

колективу у міській методичний 

виставці. 

                                       Марченко К.С. 

2. Про організацію та проведення в 

закладі різдвяно-новорічних заходів. 

Танська І.М. 

                                         Олійник О.П. Про організацію та проведення у закладі новорічних і різдвяних свят Про організацію та проведення у закладі новорічних і різдвяних свят Про організацію та проведення у закладі новорічних і різдвяних свят Про організацію роботи органів громадського самоврядування закладу 
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До Міжнародного дня прав 

людини 

інформаційні п’ятихвилинки в 

гуртках  «Чи є в тебе права, 

дитино?». 

 

Момот М.В.,  

керівники ТО 

 

Методоб'єднання відділу 

художньої творчості 

"Технологія розроблення 

навчальної програми" 

Лагутіна С.М. 

Ковганич Г.Г. 

Концерт-презентація пісень про 

Святого Миколая  з книги Зої 

Ружин «Радість святом 

розквітає». 

Садовенко С.М. 

Нечаєва А. В. 

Суханова А.А. 

Участь вихованців у міській 

виставці-конкурсі «Новорічна 

ялинка». 

Баслак Н.Л. 

Грищук Н.В. 

Стратієнко О.С. 

 Драєнкова В.В. 

Участь у  Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «GOLD 

STAR FEST». 

Вілен Ю.А. 

 Участь  у Міжнародному 

 дитячому   вокальному 

хореографічному  фестивалі-  

конкурсі  «Самоцвіти». 

Полева О.А. 

Луценко Д.Ю. 

 Участь  у  Всеукраїнському  

фестивалі  «Дитяча планета». 

Калінчук О.В. 

Надолінська Т.М.   

Крижанівська А.В. 

Психологічна  майстерня 

«Криза як ресурс » для 

педагогів. 

Лішафаєва Х.А. 

 

Випуск ІМВ: 

- Новий рік на порозі: формат 

відзначення в гуртках, творчих 

об'єднаннях 

Марчекно К. С. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Молодь діє: 

формотека учнівських проєктів» 

Безрук К. О. 

 

Виставка-презентація літератури  

- «Григорій Сковорода у діалозі з 

сучасністю» 

Ковганич Г. Г. 

- «Формування й розвиток 

правової культури учнів у 

закладах освіти» 

Марченко К. С. 
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Програма до  зимових канікул 

«Зимові вибрики».  

зав. відділами 

культорганізатори, керівники 

ТО. 

 

Проведення моніторингових 

досліджень якості надання 

освітніх послуг у відділі 

організаційно-масової роботи 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Танська І.М. 

Театралізована ігрова програма 

для гуртківців ЦПР «Ой, хто, 

хто Миколая  любить?!». 

                    Танська І.М. 

         культорганізатори, 

керівники ТО 

Новорічні вистави від ТО 

відділу організаційно-масової 

роботи 

            Олійник О.П.,  

                 Танська І.М. 

         культорганізатори 

Новорічне свято в гуртку «8-bit» 

«День Святого Миколая». 

Бандак І.Ю. 

 Участь у Відкритих 

всеукраїнських розрядних  

змаганнях  зі спортивних  

бальних танців «Школяр-

студент-громадянин  

«Миколаєва зірка -  2020» 

(ЛТУ). 

        Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

      Пекарева В.В. 

Зеленська Л.В. 

 

Участь у Всеукраїнському  

фестивалі-конкурсі «Різдвяні 

свята», що проходить у дитячій 

школі мистецтв ім.                                 

Г. Жуковського. 

            Городецька В.І., 

Городецька С.Л. 

Стеценко В.А. 

 

Новорічне свято в гуртку 

SMARTики : «Зустріч із святим 

Миколаєм або «Новорічний 

квест». 

Кузнєцова Г.В 

Анкетування потреб 

педагогів у наданні 

психологічних 

консультацій  «Болюче 

питання». 

Лішафаєва Х.А. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Освітнє середовище ЦПР: 

шляхи розвитку 

Безрук К. О. 

 

Виставка-презентація літератури 

«Григорій Сковорода у діалозі з 

сучасністю» 

Ковганич Г. Г. 

 

Проведення круглого столу 

«Григорій Сковорода у діалозі з 

сучасністю» 

Ковганич Г. Г. 

 

Участь дітей концертного 

складу  у святкових 

заходах та концертних 

програмах до Дня Святого 

Миколая  у Національному 

музеї  архітектури та 

побуту України. 

                 Садовенко С.М., 

Нечаєва А. В. 

             Суханова А.А., 

Комар К.В. 

Академічний звітний 

концерт «Різдвяні 

передзвони»  духового 

оркестру «Унісон» для 

батьків, дітей, колег. 

Григор‘єв Г.М. 

Доля І.О.   

Ліфановський  М.Б. 

                       Бойко  А.М., 

                    Павлова Я.А. 

Виставка дитячих робіт 

"Портрет Святого 

Миколая". Бібліотека 

"Книжкова світлиця" 

Грищук Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Засідання атестаційної комісії: 
 

1. Про порядок роботи атестаційної 

комісії ЦПР. 

 2. Про участь педагогів в роботі 

творчих груп, методичних об‘єднань 

та курсах підвищення кваліфікації. 

Салій Л.М. 

3. Про вивчення, узагальнення і 

впровадження перспективного 

педагогічного досвіду керівників 

гуртків, творчих об‘єднань. 

Калуга-Семенкова Л.П.. 
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Виставка-презентація  робіт 

вихованців 

 «Від Миколая до Різдва». 

Новодворська Т.В. 

Мистецьке дійство 

«Зимовафантазія» від 

вокально-хорової студії «Диво 

калинове».    

                      Калінчук О.В. 

Надолінська Т.М. 

  Виговська А.В. 

Калінчук Д.Т. 

 КосмовичО.С. 

Крижанівська А.В. 

Участь у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі "Cold CTAR 

FEST" 

Лагутіна С.М. 

Антипенко О.В. 

Попередження інтернет-

залежності засобами арт-

терапії «Самотність в 

мережі». (учні 

середнього шкільного 

віку) 

 Лішафаєва Х.А 

Укладання методичного 

дайджесту «Індивідуальна освітня 

траєкторія учня: проєктування, 

реалізація» 

Щербакова О. О. 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Молодь дебатує: чому вчать 

дебати 

Марченко К. С.  

 

Участь у дитячій різдвяній 

фестивалії “ 

Орелі” в НЦНК Музей Івана 

Гончара. 

             Проценко Л.І 

Участь  у  Відкритих 

змаганнях з орієнтування в 

приміщеннях, 

присвячених Дню Святого 

Миколая та  річниця 

Університету “Україна”. 

       Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

         

Участь у конкурсі від КП 

"Київський міський 

будинок природи" 

"Новорічна ялинка". 

         Драєнкова В.В. 

 керівники ТО 

Концертна програма для 

батьків та дітей 

«Зустрічаємо Різдво разом 

з «Мальвами». 

Сазонова А.В. 

Сазонова Т.П. 

Новорічний концерт  

духового оркестру 

«Унісон» в рамках 

співпраці з університетом 

імені Тараса Шевченка. 

Григор‘єв Г.М. 

Доля І.О 

Засідання адміністративної ради: 

1. Про підсумки моніторингових  

досліджень якості надання освітніх 

послуг у відділі організаційно-

масової роботи  (наказ).  

Калуга-Семенкова Л.П. 

Танська І.М.. 

2. Про стан виконання навчальних 

програм за І півріччя. Про 

збереження контингенту учнів у 

гуртках. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

3. Про проведення інструктажів з 

питань дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності під час  новорічних 

та різдвяних свят. 

Корольчук О. С. 
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Учбово-тренувальні збори. 

           Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

Тематична виставка-конкурс 

GIF анімацій «Свято 

наближається». 

Саприкіна О.К. 

  

Новорічна концертна програма 

дитячих художніх колективів 

«Новорічна казка». 

Щербатюк Л.П. 

Олійник О.П. 

Танська І.М. 

культорганізатори 

Обробка інформації 

скриньки довіри. 

Робота в рамках проекту 

«Стоп-булінг». (батьки) 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск бібліографічного 

покажчика літератури: 

- Розбудова партнерських 

відносин з сім'єю 

Ковальчук Г. С. 

 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Узагальнення педагогічного 

досвіду: організаційно-методичні 

основи» 

Ковганич Г. Г. 

 

Новорічний концерт для 

батьків та жителів 

мікрорайону до Нового 

року «Новий рік на поріг». 

Шевченко Г.Я. 

культорганізатори 

      Батьки – для дітей: 

організація новорічних 

свят в хореографічному 

ансамблі «Волошки». 

                     Полева О.А. 
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Методоб’єднання відділу 

психолого-методичного 

забезпечення «Сучасні підходи до 

формування, розвитку ключових 

компетентностей вихованців 

гуртків» 

Ковганич Г. Г. 

Марченко К. С. 

Методоб‘єднання відділу 

естетичного виховання «Творча 

самореалізація  педагогів: нові 

форми роботи. Обмін досвідом». 

Щербатюк Л.П. 

Штефан О.В. 

  Укладання методичних 

рекомендацій «Навчальне заняття 

в ЗПО: від проєктування до 

аналізу» 

Безрук К. О. 

 

Випуск ІМВ: 

Сторінками педагогічних видань 

Ковальчук Г. С. 

 

 

Участь Різдвяно-новорічних 

святкових концертах  (до 

Різдва, Маланки та  

Водохрещи) «На різдвяні 

свята до музею  

с.Пирогово».  

Садовенко С.М.,  

Нечаєва А. В. 

           Суханова А.А. 

Комар К.В. 

Засідання адміністративної ради: 

1. Про виконання річного плану 

роботи закладу за І-ше півріччя. 

Савенко Н.І. 

2. .Про психологічний супровід 

гуртківців з особливими освітніми 

потребами. 

Лішафаєва Х. А. 

3.Про результативність гуртківців та 

ТО за підсумками І півріччя  

Зав. відділами 

4.Про участь у міському  

методичному 

 фестивалі закладів ПО «Київ-МFest». 

Марченко К.С. 
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Майстер клас з виготовлення 

об’ємної картини  «Зимова 

казка». 

Коломієць О.Л. 

Методоб‘єднання відділу 

народної творчості «Творча 

самореалізація  педагогів: нові 

форми роботи. Обмін досвідом». 

Драєнкова В.В. 

Штефан О.В. 

 Участь у  відкритих 

Всеукраїнських   

класифікаційних змаганнях 

«Зимовий променад - 2021» зі 

спортивних бальних танців  

(ЛТУ). 

           Пекарев В.А.  

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь у Міжнародному  

фестивалі-конкурсі  культури та 

мистецтв «Українська коляда – 

2022». 

    Калінчук О.В. 

Надолінська Т.М. 

    Крижанівська А.В. 

Данило В.С. 

Участь у Чемпіонаті зі 

спортивних бальних танців 

«Кубок Ренесансу». 

Зеленська Л.В. 

Проведення  

профілактичних бесід зі 

старшокласниками з 

питань превентивного 

виховання та 

профілактики 

негативних явищ в 

молодіжному 

середовищі (за проектом 

ХОУП). 

Лішафаєва Х.А 

Укладання методичного 

дайджесту «Індивідуальна 

програма професійного розвитку 

педагога: проєктування, 

реалізація» 

Марченко К. С. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Сайт ЦПР: як є і як має бути 

Ковальчук Г. С. 

 

 Засідання  художньої ради: 
1. Про організацію та проведення 

заходу до Дня Святого Валентина. 

2.  

3. Концепція проведення 

професійного конкурсу молодих 

педагогів ЦПР  «Поклик душі - 

2022».  

                                     Савенко  Н.І. 

                        Калуга-Семенкова Л.П. 

                          Олійник О.П.  

зав. відділами, культорганізатори 
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Майстер-клас з віртуозної  

техніки та  сценічних трюків від 

хореографа  Яреми І.Ю. 

                              Денисенко С.В. 

 Екскурсія до музею історії 

Святошинського району 

гуртківців.   

Вакулишин С.М. 

                Лебедєв Т.В. 

Калина О.В. 

Всеукраїнська зимова інтернет-

олімпіада  з інформатики. 

            Кузнєцова Г.В. 

 Бандак І.Ю. 

 Тренінг емоційної 

зрілості для обдарованих 

дітей. (за попередньою 

діагностикою) 

Лішафаєва Х.А. 

 

Випуск ІМВ: 

- Тематичні напрями роботи 

науково-практичної конференції 

«Життєтворчі засади духовно-

морального розвитку особистості: 

рефлексія практики, проблем, 

перспектив» 

Ковганич Г. Г. 

 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Методична продукція: види, 

зміст оформлення» 

Безрук К. О. 

 

Тематична виставка 

малюнків та поробок 

вихованців в бібліотеці 

Дружби народів 

«Допоможемо птахам 

взимку». 

Величко А.М. 

Засідання науково-методичної 

ради: 

1. Про проведення виставки-

презентації «Педагогічний вернісаж 

– 2022» 

2. Про підготовку до науково-

практичної конференції «Засади 

духовно-морального розвитку 

особистості: рефлексія практики, 

проблем, перспектив» 

3. Про розвиток внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в 

закладі 

4. Про організацію роботи 

педагогічного колективу над  новою 

науково-методичною проблемою на 

діагностично-пошуковому етапі 

5. Про участь педагогічного 

колективу у міській методичній 

виставці 

6. Огляд нормативних документів, 

новинок психолого-педагогічної 

літератури 

Ковганич Г. Г. 
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Проведення декади педагогічної 

майстерності «Професійні 

сходинки» для педагогів, що 

атестуються. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Салій Л.М. 

Завідуючі відділами 

 

  Творча майстерня з 

подальшими 

консультаціями на тему 

«Підвищення дитячої 

мотивації до 

особистісного розвитку 

та огляд причин її 

відсутності» (педагоги). 

 

Проведення  корекційно-

розвивальних занять 

«Чарівна пісочна казка» 

(за результатами 

діагностики, 

дошкільники) 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Батьки і підлітки: як ефективно 

комунікувати 

Ковальчук Г. С. 

 

Виставка-презентація літератури 

«Інтеграція потенціалу закладу 

позашкільної освіти, сім'ї, 

громадських організацій, науки у 

навчанні, вихованні дітей» 

Безрук К. О. 
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Участь у ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнського  конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт  членів МАН України. 

        Штефан О.В. 

керівники ТО 

 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Внутрішня  система оцінювання 

в закладі позашкільної освіти: 

абетка для педагога». 

Новодворська Т.В.  

Сергєєва Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розважальна програма для 

старшокласників до Дня 

Святого Валентина. 

                        Танська І.М., 

Олійник О.П. 

               зав. відділами  

культорганізатори 

 

Розважальне шоу для кмітливих 

педагогів «Сміх єднає». 

Півфінал. 

 

                        Танська І.М., 

Олійник О.П. 

               зав. відділами  

культорганізатори 

 Відкритий Кубок з ТПТ «Крос-

похід» (в приміщеннях на 

дистанції крос-похід). 

        Орешина  Л.В.,  

Венгерак Н.О 

Участь  у  Міжнародних 

змаганнях із    сучасних танців  

«BEST KYIV FEST». 

Вілен Ю.А.  

Домбровська Г.А.  

    

Участь у змаганнях зі 

спортивних бальних танців 

«Кубок абсолюта – 2022». 

Зеленська Л.В. 

Майстер-клас «Погані 

діти – гарним батькам». 

(батьки дітей, які мають 

проблеми в навчанні і 

вихованні, за 

попередньою 

діагностикою) 

Лішафаєва Х.А. 

 

Укладання методичних 

рекомендацій «Організація 

процесу планування діяльності 

Центру на новий навчальний рік» 

Марченко К. С. 

 

Випуск бібліографічного 

покажчика літератури: 

- Організація партнерської 

взаємодії з батьками  

Ковальчук Г. С. 

 

 

Майстер-класи з 

українського народного 

танцю від солістів 

ансамблю танцю України 

ім. П.П. Вірського 

заслужених артистів 

України Ганни та 

Костянтина Фролових. 

                    Полева О.А. 

Сімейна онлайн-вікторина 

«У родинному колі». 

                       зав. відділами 

             культорганізатори 

                        керівники ТО 

   Засідання адміністративної 

ради: 
1. Про підготовку й проведення 

науково-практичної конференції 

«Життєтворчі засади духовно-

морального розвитку особистості: 

рефлексія практики, проблем, 

перспектив» 

Ковганич Г. Г. 

2.Про результати перевірки 

оформлення журналів реєстрації 

інструктажів з техніки безпеки, бесід 

керівників гуртків на сторінках 

журналів гурткової роботи. 

Корольчук О. С. 

3. Про підготовку і проведення 

виставки-презентації «Педагогічний 

вернісаж – 2022». 

Марченко К.С. 

4. Про проведення моніторингових 

досліджень якості надання освітніх 

послуг у відділі науково-технічної 

творчості. 

Калуга-Семенкова Л.П. 
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Конкурс з накладання пов’язок 

серед гуртківців ТО «Розмарин». 

Величко А.М. 

Участь у Всеукраїнських  

відкритих класифікаційних 

змаганнях «Вальс для 

Валентина» (ЛТУ). 

Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Майстер-клас від хореографа                       

М. Остапей  «Контемперарі». 

                               Городецька В.І. 

Виставка дитячої творчості до 

Дня Святого Валентина. 

Новодворська Т.В. 

керівники ТО 

Методоб'єднання відділу 

художньої творчості 

Сучасне навчальне заняття в 

ЗПО: методика підготовки 

проведення, аналіз". 

Лагутіна С.М. 

Ковганич Г.Г. 

 Проведення арт-

терапевтичної майстерні 

з психологічного 

розвантаження. 

Розфарбовування мандал 

«Я - існую». 

Лішафаєва Х.А. 

Творча майстерня з 

подальшими 

консультаціями на тему  

«Підвищення   дитячої 

мотивації до 

особистісного розвитку  

та огляд причин її 

відсутності» (вихованці 

за попереднім запитом 

педагогів). 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск ІМВ: 

- Виставка «Педагогічний 

вернісаж - 2022»: змістові 

напрями 

Марченко К. С. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Педагогічна рада в 

ЗПО» 

Ковганич Г. Г. 

 

Майстер-клас до Дня 

Святого Валентина в 

районній бібліотеці            

ім. О. Блока. 

Вікол С.О.,  

               Драєнкова В.В. 

 

Майстер-клас до Дня Св. 

Валентина "Валентинка"  

Грищук Н.В. 

Засідання атестаційної комісії: 
 

1. Про результати вивчення роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

2. Про оформлення атестаційних 

листів педагогів, що атестуються. 

Савенко Н.І.  

 Салій Л.М.. 
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 Проведення моніторингових 

досліджень якості надання 

освітніх послуг у відділі науково-

технічної творчості. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Момот М.В. 

Методоб‘єднання відділу  

організаційно-масової роботи 

«Небезпечні квести для дітей: 

профілактика та протидія». 

             Танська І.М. 

                Марченко К.С 

Тематичне заняття «Зима, що 

нас змінила», вшанування 

пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

                 Бандак І.Ю., 

Кузнєцова Г.В. 

Участь у Відкритій першості  

м. Києва з судномодельного 

спорту у приміщенні. ІІ етап. 

Шитіков А.Л 

 

Участь у Всеукраїнських  

відкритих класифікаційних 

змаганнях DANCE CUP 

«Чарівність» СГОСТУ. 

           Пекарев В.А.  

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Конкурс між командами 

вихованців гуртка. 

Виготовлення планера на 

планці. Змагання на дальність 

польоту. 

Коломієць О.Л. 

Індивідуальна  

корекційно-

відновлювальна робота з 

низької самооцінки та 

особистісної тривожності 

у гуртківців різних 

вікових груп  «Гарна 

звичка втілювати мрії». 

(підлітки). 

Лішафаєва Х.А. 

 

 

 Засідання  художньої ради: 

1. Про підготовку до весняних 

канікул. 

Савенко Н.І. 

Олійник ОП. 

Новодворська Т.В. 

Щербатюк Л.П. 

зав. відділами 

культорганізатори 
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 Конкурс GIF анімацій «Весна» 

серед вихованців комп’ютерного 

клубу «ZX». 

Саприкіна О.К. 

  

Екскурсійний виїзд в печеру 

«Млинки». 

         Орешина  Л.В.,  

Венгерак Н.О. 

  

Виставка робіт  вихованців  

гуртків  образотворчого 

мистецтва  «Весняні мелодії». 

Новодворська Т.В. 

керівники ТО 

  

Конкурс малюнків на тему 

«Життєвий і творчий шлях Г.С. 

Сковороди» 

(проєкт «Ідемо за Сковородою»). 

Бандак І.Ю. 

 

Методоб’єднання  відділу 

науково-технічної творчості 

«Технології педагогічного 

супроводу професійного 

самовизначення учнів». 

              Момот М.В. 

               керівники ТО 

Безрук К. О. 

 

Відкрита районна виставка-

конкурс з історико-технічного 

стендового моделювання «Моя 

модель 2020». 

Лебедєв Т.В. 

 

Участь у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі  мистецтв  

«Мелодія моєї мрії». 

Садовенко С.М. 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі-фестивалі "Зоряні 

мости" 

Лагутіна С.М. 

Антипенко О.В. 

Спонтанне малювання 

«Діалог із собою». ( в 

рамках програми 

«Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів») 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Участь учнів у соціальних 

проектах. Що це дає? 

Безрук К. О. 

 

Випуск бібліографічних 

покажчиків літератури: 

- Імідж закладу позашкільної 

освіти: шляхи розвитку 

- Програма розвитку закладу 

позашкільної освіти: структура, 

зміст, технологія розроблення  

Ковальчук Г. С. 

 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Розбудова партнерських 

відносин з батьками учнів»  

Марченко К. С. 
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 Тематичне заняття та майстер-

клас з виготовлення об'ємної 

листівки до Свята весни. 

Коломієць О.Л. 

Участь  у  Міжнародному  

фестивалі-конкурсі «Ukrainian 

Danse cap». 

            Роман В.Я. 

 Забалуєва О.Є. 

 Участь у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі  мистецтв  

«Квітуча Україна». 

Садовенко С.М. 

Участь в міських відкритих 

змаганнях з вільнолітаючих 

авіамоделей у приміщенні. 

Калина О.В. 

 

Чемпіонат зі спортивних 

бальних танців «Кубок 

чемпіона» 

Зеленська Л.В. 

 Укладання методичних 

рекомендацій «Річний звіт про 

діяльність ЦПР під ключ: 

технологія складання» 

Безрук К. О. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Річний план 

діяльності закладу позашкільної 

освіти від А до Я» 

Марченко К. С. 

1. Виставка творчих 

робіт вихованців відділу 

Народної творчості 

"Чарівниця Весна" в 

районній бібліотеці          ім. 

О. Блока. 

             Драєнкова В.В. 

              керівники ТО 

Майстер-клас для 

відвідувачів бібліотеки ім. 

О.Яна Дарницького району 

м. Києва до Міжнародного 

жіночого дня. 

             Драєнкова В.В.  

              Повшедна А.І. 

Майстер-клас для 

відвідувачів районної 

бібліотеки О. Блока "Вітаю 

маму". 

           Драєнкова В.В. 

          Стратієнко О.С. 

Засідання адміністративної ради: 

1.Про підсумки моніторингових 

досліджень якості надання освітніх 

послуг у відділі науково-технічної 

творчості.(наказ). 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Момот М.В. 

2. Про вивчення й формування 

соціального замовлення на освітні 

послуги в 2022/2023 навчальному 

році. 

Калуга-Семенкова Л.П. 
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Презентація відео-файлів про 

життя і творчість Г. Сковороди 

(проєкт «Ідемо за Сковородою»). 

Бандак І.Ю. 

 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Розроблення презентаційних 

матеріалів про гурток, творче 

об’єднання». 

Новодворська Т.В.  

Сергєєва Н.О. 

 

Участь в конкурсі малюнків 

«Краса первоцвітів». 

Величко А.М. 

 Участь у  Всеукраїнських 

рейтингових змаганнях «Кубок 

чемпіона» зі спортивних 

бальних танців ЛТУ. 

          Пекарев В.А.,  

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь  у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Все  

починається з любові».  

Садовенко С.М. 

 Випуск ІМВ: 

- Складання річного плану 

діяльності ЦПР в новому 

навчальному році: участь 

педагогів, учнів, батьків 

Ковганич Г. Г. 

 

Виставка-презентація літератури 

«Життєтворчі результати 

духовно-морального розвитку 

особистості в контексті сучасних 

викликів» 

Марченко К. С. 

 

Концертна програма 

«Мамина пісня» для 

батьків  вихованців 

вокального ансамблю 

«Мальви». 

                  Сазонова Т.П., 

Сазонова А.В. 

Засідання адміністративної ради: 

1.Складання проєкту річного плану 

діяльності Центру на новий 

навчальний рік. 

Савенко Н.І. 

2.Про складання проєкту річного 

звіту про діяльність Центру в 

поточному навчальному році 

Савенко Н.І. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

3.Про організацію і проведення 

підсумкових занять, кваліфікаційних 

іспитів у гуртках, творчих 

об'єднаннях 

Калуга-Семенкова Л.П. 
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 Майстер-клас  методичної та 

 практичної допомоги  керівника 

 дитячих оркестрів  духових 

 інструментів України . 

                                Григор’єв Г.М. 

   

Програма до весняних канікул 

«Весняна диво-райдуга». 

зав. відділами 

культорганізатори 

керівники ТО 

   Урочистий захід до 

Міжнародного Дня театру. 

зав. відділами 

культорганізатори 

керівники ТО 

 

Участь у міжнародному 

конкурсі-фестивалі 

«ПРОФЕСТ». 

Садовенко С.М. 

Участь у конкурсі від Центру 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді   м. Києва 

"Першоцвіти". 

                       Вікол С.О. 

 Муха Х.А. 

Участь у Відкритій першості 

КЦДЮТ серед учнівської 

молоді зі спортивного 

орієнтування. 

        Орешина  Л.В. 

 Венгерак Н.О. 

Участь у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі дитячої та 

юнацької творчості "Світ у 

твоїх долонях" 

Лагутіна С.М. 

Антипенко О.В. 

Проведення  

індивідуальних 

консультацій для батьків 

школи «А-Б-В-Г-Дейка». 

Лішафаєва Х.А. 

  

 

Випуск ІМВ: 

- Діагностичний інструментарій 

для проблемно-орієнтованого 

аналізу діяльності ЦПР 

Марченко К. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейна онлайн-вікторина 

«У родинному колі». 

Танська І.М. 

Олійник О.П. 

Культорганізатори 
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. Міжнародна екологічна акція 

«Година Землі». 

Величко А.М. 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі  виконавців на 

духових та ударних 

інструментах пам‘яті Миколи 

Тимохи. 

              Григор‘єв Г.М. 

 Доля І.О. 

Павлова Я.А. 

  

Участь у міському конкурс з 

образотворчого мистецтва 

«Палітра». 

Новодворська Т.В. 

 керівники ТО 

Участь у Київському міському 

відкритому конкурсі з 

інформаційних технологій 

"SMART-IT 2022". 

Саприкіна О.С. 

Кузнєцова Г.В. 

Бандак І.Ю. 

Діагностика 

пізнавальних процесів 

дошкільників. 

Лішафаєва  Х.А. 

 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Портрет компетентних батьків 

очима педагогів 

Ковганич Г. Г. 

 

Випуск бібліографічних 

покажчиків літератури: 

- Державно-громадське 

управління закладу позашкільної 

освіти 

- Планування діяльності закладу 

позашкільної освіти  

Ковальчук Г. С. 

 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Вивчення особистості учня: 

діагностичний інструментарій» 

Кириченко В. І. 

 

Акція в київському 

зоологічному парку 

"Збережемо першоцвіти". 

                  Іванова В.Б. 

              Повшедна А.І. 

 

 

 

 

Науково-практична конференція 
«Життєтворчі засади духовно-

морального розвитку особистості: 

рефлексія практики, проблем, 

перспектив». 

Марченко К.С. 

Ковганич Г. Г. 
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Участь  в учбово-тренувальних 

зборах «Феофанія». 

Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва «Зміст 

та технологія проектування 

професійного розвитку.». 

Новодворська Т.В. 

Сергеєва Н.О. 

Тематичний захід до 

Міжнародного дня 

птахів(1квітня). 

 Величко А.М. 

Розробка сценарію та показ 

театралізованої вистави до 

Всесвітнього дня здоров’я (7 

квітня). 

                                         

Литвиненко В.В. 

Участь у Чемпіонаті України зі  

спортивних бальних  танців  

серед школярів  та студентів 

ЛТУ, СГОСТУ.  

 Пекарев В.А.  

 Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь у Міжнародному 

дитячо-юнацькому фестивалі-

конкурсі «Шторм». 

Полева О.А.,  

Городецька В.І. 

. 

 

Творча майстерня з 

профілактики 

професійного вигорання 

та виснаження «Монстро-

терапія». 

Лішафаєва Х.А. 

  

Укладання методичних 

рекомендацій «Соціалізація учнів 

в освітньому середовищі закладу 

позашкільної освіти» 

Кириченко В. І. 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Сімейні цінності: мозаїка думок 

учнівської молоді 

Ковганич Г. Г. 

. 

 Засідання атестаційної комісії: 
1. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників закладу.  

Савенко Н.І 

Салій Л.М. 

2. Про підсумки курсової підготовки, 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2021– 

2022 н.р. 

Салій Л.М. 
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Виставка дитячих робіт  гуртків 

образотворчого мистецтва 

«Великодній кошик». 

Сергеєва Н.О.         

Методоб’єднання відділу 

психолого-методичного 

забезпечення «Партнерство 

закладу з громадськими 

організаціями з питань 

виховання дітей та учнівської 

молоді» 

Ковганич Г. Г. 

Марченко К. С. 

Фінал інтелектуального турніру 

«Розумники». 

Танська І.М. 

культорганізатори 

Театралізована розважальна 

програма до Дня довкілля. 

 Танська І.М. 

Культорганізатори 

 

Участь у Першості м. Києва 

серед учнівської молоді на 

Чемпіонаті м. Києва з 

судномодельного спорту у 

класах радіокерованих моделей-

копій. 

                                  Шитіков 

А.Л. 

Участь у міській виставці 

малюнків «Збережемо воду». 

Величко А.М. 

Участь у міській виставці 

малюнків «Птахи лісів 

України». 

Величко А.М. 

Участь у міських змагання з 

техніки пішохідного туризму  на 

дистанції «КРОС-ПОХІД». 

         Орешина Л.В. 

Венгерак Н.О. 

Участь у виставці-конкурсі 

«Талановиті, наполегливі, 

успішні». 

          Коломієць О.Л. 

Калина О.В. 

Лебедєв Т.В. 

Корекційна робота з 

батьками та дітьми що 

мають підвищений рівень 

агресії та аутоагресії.  

(за результатом бесід з 

керівниками ТО). 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск ІМВ: 

- Ключові питання для 

обговорення на засіданні 

педагогічної ради «Соціалізація 

учнів в освітньому просторі 

ЦПР» 

Безрук К. О. 

 

 

 

 Великодня виставка робіт 

вихованців ТО "Народний 

візерунок" в районній 

бібліотеці ім. О. Блока. 

                  Колтукова Г.В. 

 

Сімейна онлайн-вікторина                        

«У родинному колі».  

Танська І.М. 

культорганізатори 

Засідання адміністративної ради: 
1.Про проведення комплектації 

педагогічних кадрів на 2021-2022 

навчальний рік (наказ). 

Савенко Н.І. 

Калуга-Семенкова Л.П. 

Салій Л.М. 

2.Про ефективність роботи 

колективів, які мають почесні звання 

«Народний художній колектив», 

«Зразковий художній колектив». 

зав. відділами  

3. Про підготовку та проведення 

засідання педагогічної ради 

«Організація роботи з обдарованими 

дітьми: творчого надбання, 

проблеми, перспективи» 

Савенко Н. І. 

4.Про проведення в закладі Дня 

матері, Дня сім’ї, Дня Європи. 

Танська І. М. 

5.Про підготовку та проведення 

засідання педради «Соціалізація 

учнів в освітньому середовищі ЦПР: 

практики, проблеми та шляхи їх 

вирішення». 

Марченко К.С. 
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Методоб’єднання відділу 

народної творчості «Творча 

самореалізація педагогів. Новітні 

форми роботи. Обмін досвідом» 

Драєнкова В.В. 

Штефан О.В. 

Запуск моделей ракет, 

виготовлених гуртківцями до 

Дня космонавтики та авіації. 

Калина О.В. 

Участь  у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі (телепроєкт)  

юних талантів «Зіронька».  

Городецька В.І. 

 Городецька С.Л. 

Стеценко В.А. 

Участь  у  Міжнародно 

фестивалі-конкурсі «Україна це 

ми». 

Садовенко С.М. 

Участь у  відбіркових змаганнях 

на «World Cup final 

UKRAINIAN GRAND PRIX 

2022» 

Вілен Ю.А. 

Домбровська Г.О. 

  Участь у міському конкурсі 

писанкарства „Писанкова 

веселка” в рамках Арт-

фестивалю „Веремія”  (КПДЮ). 

                   Проценко Л.І. 

 

Методична презентація 

комплектів слайдів «Фото-

загадковий Святошинський 

район». 

 Вакулишин С.М. 

 

Участь у відкритій юнацькій 

Першості з пішохідного 

туризму «Смуга перешкод» 

серед учнівської молоді. 

       Орешина Л.В. 

 Венгерак Н.В. 

. 

Участь  у  Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Ukrainian 

grand prix». 

Роман В.Я.,  

Забалуєва О.Є. 

 

 Профілактика 

негативних явищ в 

молодіжному 

середовищі  

 (робота  з підлітками 

ТО відділів науково-

технічної творчості, 

організаційно-масової 

роботи за проектом 

ХОУП). 

Лішафаєва Х.А. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Річний звіт про 

діяльність ЗПО під ключ» 

Безрук К. О. 

 

Випуск ІМВ: 

День матері, день сім’ї: формат 

відзначення в гуртках, творчих 

об’єднаннях 

Безрук К. О. 

 

Укладання методичних 

рекомендацій: 

Технологія розроблення 

педагогічного проєкту 

Марченко К. С. 

 

Семінар-тренінг для методистів 

«Тайм-менеджмент для 

методиста: як встигати все і 

навіть більше» 

Марченко К. С. 

 Участь у святі «Поливаний 

понеділок. Водичко, 

водичко умий  моє  личко!» 

у Національному музеї 

народної архітектури та 

побуту України (с. 

Пирогів). 

Садовенко С.М. 

Виставка дитячих робіт до 

дня космонавтики. 

Бібліотека "Книжкова 

світлиця". 

Грищук Н.В. 

Засідання  художньої ради: 
1. Обговорення та затвердження 

концертних номерів ТО 

хореографічного, вокального та 

інструментального спрямування до 

традиційного звітного концерту 

«Наша єдина творча родина». 

2. Обговорення та затвердження 

репертуару театру моди «Барвограй» 

для участі у Міжнародному 

фестивалі дитячої моди "Days of kids 

fashion international in Kyiv» 

3. Про організацію виставки 

малюнків до дня матері «Портрет 

мами» та виставки дитячої творчості 

до дня Києва. 

 

Савенко Н.І.. 

Олійник О.П. 

 Щербатюк Л.П. 

Новодворська Т.В. 

Лагутіна С.М. 

Драєнкова В.В. 
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Участь у Всеукраїнській 

конференції студентів та 

молодих вчених: «Молодь, 

освіта, наука». 

Литвиненко В.В.  

Величко А.М. 

Конкурс презентацій «Кращий 

дизайнер PowerPoint». 

        Кузнєцова Г.В. 

Бандак І.Ю. 

 Виставка дитячих робіт 

«Візерунки Великодня».  

Новодворська Т.В., 

 керівники ТО 

. 

Виставка сувенірів до Великодня. 

Коломієць О.Л. 

Всеукраїнська весняна інтернет-

олімпіада  з інформатики. Весна 

2022. 

            Кузнєцова Г.В. 

 Бандак І.Ю. 

Прем᾽єра лялькової вистави 

«Сміливе поросятко» театру 

«Дружний» для гуртківців 

ЦПР. 

Русан В.А. 

Участь  у мистецькому 

фестивалі «Перші кроки». 

Садовенко С.М. 

Нечаєва А. В., Комар К.В. 

Суханова А.А. 

 

Участь у всеукраїнському 

конкурсі 

дитячого малюнка "Зоологічна 

галерея". 

                           Колтукова Г.В. 

Участь  у Міжнародному 

фестивалі мистецтв «Україна 

збирає друзів». 

         Калінчук О.В. 

Надолінська Т.М.   

      Крижанівська А.В. 

Космович О.С 

Оновлення банку 

консультпунктів для 

дітей, батьків та 

педагогів. Відвідання  

фахових семінарів та 

конференцій. 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Центр позашкільної роботи моєї 

мрії 

Марченко К. С. 

Виставка-презентація літератури 

«Планування роботи закладу 

позашкільної освіти: теорія і 

практика» 

Ковганич Г. Г. 

 

Випуск бібліографічного 

покажчика літератури: 

- Складання річного звіту про 

діяльність закладу позашкільної 

освіти  

Ковальчук Г. С. 

  Засідання науково-методичної 

ради: 

1. Діагностування потреб 

педагогічного колективу для 

підготовки річного плану роботи на 

наступний рік, узагальнення 

отриманої інформації 

2. Про стратегію розвитку ЦПР на 

2022-2026 н. р. 

3. Про результати атестації 

педагогічних працівників у 2021-

2022 н. р. 

4. Про проведення анкетування 

учнів щодо якості освіти та 

освітнього процесу в закладі 

5. Про видання збірника науково-

методичних статей педагогічних 

працівників 

6. Огляд нормативних документів, 

новинок психолого-педагогічної 

літератури 

Ковганич Г. Г. 
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Участь у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі дитячої та 

юнацької творчості "Біла 

ластівка". 

Драєнкова В.В.,  

керівники ТО 

     

. 

Тематичні заходи до Дня 

 пам’яті Чорнобильської  

трагедії. 

           Величко А.М.,  

Бандак І.Ю. 

 

 

Аналіз діяльності та 

результатів 

психологічного 

супроводу освітнього 

процесу в закладі за 

навчальний рік.  

 

Психолого-педагогічне  

проєктування   освітнього 

процесу. 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Моя майбутня сім'я: точка зору 

учнівської молоді 

Ковальчук Г. С. 

 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Вивчення дитячого колективу: 

діагностичний інструментарій» 

Ковганич Г. Г. 

 

 Участь у всеукраїнському 

конкурсі писанкарства 

„Великодні писанки” в 

українському державному 

центрі позашкільної освіти 

та Житомирського 

обласного центру дитячої та 

юнацької творчості.  

Проценко Л.І. 

Майстер-клас в районній 

бібліотеці ім. О. Блока до 

Дня Матері. 

                       Іванова В.Б. 

                 Драєнкова В.В. 

Участь у театралізованій  

фольклорній програмі  

«Веснянки» в 

Національному музеї 

народної архітектури та 

побуту (с. Пирогів). 

Садовенко С.М. 

Засідання адміністративної ради: 
1. Про підсумки роботи структурних 

підрозділів за 2021/2022 

навчальний рік 

Калуга-Семенкова Л. П. 

2. Про ефективність і дієвість 

вебсайту закладу. 

Литвиненко О. М. 

3. Про проведення інструктажів 

гуртківців  з безпеки  

життєдіяльності  перед початком  

літніх канікул. 

Корольчук О.С. 

4. Про відзначення Міжнародного 

дня захисту дітей. 

Танська І.М. 

5. Про якість реалізації навчальних 

програм, підсумки внутрішнього 

оцінювання якості освіти в 

2021/2022 навчальному році. 

Калуга-Семенкова Л. П. 

6. Про  організацію та проведення 

святкових заходів до Дня Києва. 

Танська І.М. 

7. Про підсумки співпраці із 

закладами загальної середньої 

освіти, науковими установами, 

громадськими організаціями. 

зав. відділами 
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Навчально – тренувальні 

туристські збори. 

                     Орешина Л.В., 

Венгерак Н.О. 

Проведення  підсумкових занять 

в гуртках та ТО Центру, 

відповідно до графіку. 

Завідуючі відділами 

Керівники ТО 

Методоб‘єднання  відділу 

декоративно-прикладного та  

образотворчого мистецтва 

«Професійна мобільність 

педагога закладу позашкільної 

освіти у сучасному  вимірі». 

Новодворська Т.В.  

Сергєєва Н.О. 

 

Виховна година «Мак пам’яті» 

до  Дня Пам’яті та 

Примирення. 

                 Бандак І.Ю., 

Коломієць О.Л. 

      Танська І.М., 

культорганізатори 

 Конкурсно  - ігрова програма 

до Дня Києва «Сонячний  

каштанчик». 

Розважальна програма до Дня 

захисту  дітей. 

                 Танська І.М. 

     культорганізатори, 

керівники ТО 

 

Участь у всеукраїнському 

конкурсі дитячих малюнків "Я - 

твоє майбутнє, Україно". 

                             Колтукова Г.В. 

Виставка робіт вихованців до 

Дня  

Матері «Портрет мами». 

    Новодворська Т.В. 

 керівники ТО 

   Участь  у  Міжнародному 

фестивалі-конкурсі талантів  

«FEST SUPER STAR». 

      Вілен Ю.А.,  

Домбровська Г.А.  

 Районні змагання з 

туристичного багатоборства 

«Кубок Святошина».  

      Орешина Л.В., 

 Венгерак Н.О.  

 

    Участь у Всеукраїнській 

виставці-конкурсі "Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!".   

          Коломієць О.Л. 

Лебедєв Т.В 

 Укладання методичних 

рекомендацій «Розроблення 

презентаційних матеріалів про 

гурток, творче об'єднання» 

Ковальчук Г. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-класи з 

класичного танцю від 

солістки ансамблю танцю 

«Шаман» (Туреччина) 

Наталії Поліщук. 

                     Полева О.А. 

Сімейна онлайн-вікторина 

«У родинному колі». 

Підведення підсумків та 

нагородження. 

                 зав. відділами           

культорганізатори 

 

Екскурсія до Державного 

Політехнічного музею, 

захід до Дня народження 

Ігоря Сікорського. 

                 Калина О.В., 

Лебедєв Т.В 

 

Засідання  адміністративної ради: 
 

1. Про організоване завершення 

навчального року (наказ). 

                                           Савенко Н.І. 

2. Про організацію роботи керівників 

гуртків у пришкільних оздоровчих 

таборах. 

Калуга-Семенкова Л. П. 

3. Результативність участі гуртків, 

ТО у змаганнях, виставках, 

фестивалях, концертах  різного  

рівня. 

зав. відділами 

4.Про організацію і проведення 

підсумкових занять, кваліфікаційних 

іспитів у гуртках, творчих 

об'єднаннях. 

Калуга-Семенкова Л. П. 
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Презентація буклету «Вихованці 

ТО медиків-мікробіологів 

навчаються, здобувають та 

перемагають!». 

Литвиненко В.В. 

До Дня  науки урочисте  

підведення підсумків  роботи 

наукового товариства «Еврика» 

ЦПР  за 2021-2022 н. р. 

Штефан О.В. 

Участь у Традиційних змаганях  

змаганнях зі спортивних 

бальних танців «Кубок 

тренера». 

Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь  у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі  «Знайомі 

обличчя».  

                      Городецька В.І. 

    Городецька С.Л.  

Стеценко В.А. 

Участь у змаганнях зі 

спортивних бальних танців 

«Зірки Олімпу». 

Зеленська Л.В. 

Участь у  Всеукраїнському  

 музичному  фестивалі 

«Таврійські 

 сурми» 

Григор’єв Г.М. 

 ‘ 

  Участь в УІ Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі  

хореографічного мистецтва 

«100па». 

                              Денисенко С.В. 

Участь  у  ІХ Всеукраїнський  

фестиваль-конкурсі  вокалу, 

хорового співу та  

інструментальної музики  

«Галицькі  самоцвіти». 

          Калінчук О.В., 

Надолінська Т.М. 

       Космович О.С., 

Крижановська А.В. 

 Участь у всеукраїнському  

телевізійному  конкурсі 

«Соловейко України». 

Садовенко С.М. 

Проведення 

індивідуальних  

корекційно-

розвивальних занять  з 

дітьми, що відвідували 

ці заняття  протягом 

року на тему 

«Подолання 

особистісної 

тривожності, апатії, 

небажання  навчатися  у 

школі». 

Лішафаєва Х.А. 

 

Укладання методичного 

дайджесту «Підготовка 

учнівської молоді до створення 

сім'ї» 

Ковганич Г. Г. 

 

 Участь у  святкових 

дійствах до  Всесвітнього 

Дня  музеїв у Києво-

Печерському історико-

культурному заповіднику. 

Садовенко С.М. 

Академічний звітний 

концерт «Європа і Україна 

– єдина родина»  духового 

оркестру «Унісон» для 

батьків, дітей, колег. 

Григор‘єв Г.М. 

 Доля І.О. 

             Ліфановський  М.Б. 

                          Бойко  А.М., 

Павлова Я.А 
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Оформлення фотовиставки 

«Учасники наукових 

конференцій»  (до Дня науки). 

Литвиненко В.В 

 

Методоб’єднання  відділу 

науково-технічної творчості 

«Підведення підсумків роботи 

МО за навчальний рік. Аналіз 

діяльності. Перспективний план 

роботи на 2022-2023 н. р.». 

                    Момот М.В. 

                          Безрук К.О. 

Методоб‘єднання відділу  

організаційно-масової роботи 

«Діагностична культура 

керівника творчого об’єднання 

як ресурс якості освітнього 

процесу». 

Танська І.М. 

                    Марченко К.С. 

Методоб'єднання відділу 

художньої творчості  "Взаємодія 

керівника гуртка з батьками 

учнів". 

Лагутіна С.М. 

Ковганич Г.Г. 

 

 

 Участь  у  Міжнародному 

фестивалі-конкурсі  дитячої та 

юнацької творчості «Світ у 

твоїх долонях». 

             Роман В.Я.  

Забалуєва О.Є. 

Городецька В.І. 

 Участь  у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі  «У ритмах 

весни» Академії танцю С. 

Лифаря.  

Городецька В.І.  

Городецька С.Л. 

Стеценко В.А. 

 Участь у Всеукраїнському  

конкурсі  молодих талантів  

«Зоряні мости». 

Сазонова Т.П. 

Чемпіонат зі спортивних 

бальних танців "Кубок Тренера 

2022". 

Зеленська Л.В. 

Розкриття  та інтеграція 

творчого потенціалу в 

просторі арт-терапії, 

робота з проективними 

картами (педагоги, в 

рамках програми 

«Підвищення  

комунікативної 

компетентності 

педагогів»).    

Лішафаєва Х.А. 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Учнівське самоврядування у 

вимірі педагогічної рефлексії 

Безрук К. О. 

Семінар-тренінг для педагогів 

«Професійна мобільність 

педагога закладу позашкільної 

освіти у сучасному вимірі»  

Марченко К. С. 

 

Концерт-звіт «Весняночка-

паняночка» для батьків та 

вихованців ЦПР. 

Калінчук  О.В. 

            Надолінська Т.М., 

Космович О.С. 

Виговська А.В., 

Крижановська А.В. 

Засідання  художньої ради: 
1. Про підсумки роботи художньої 

ради та концертно-виставкової 

діяльності ТО ЦПР в 2021-2022 н. р. 

Савенко Н.І.  

Олійник О.П 

 зав. відділами  

культорганізатори 
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Виставка-конкурс GIF анімацій 

до дня Києва. 

Саприкіна О.К. 

Оформлення та видача 

випускникам Свідоцтв «Про 

позашкільну освіту». 

       Калуга-Семенкова Л.П. 

Методоб‘єднання відділу 

естетичного виховання 

«Результативність освітнього 

процесу в творчих об’єднаннях 

відділу естетичного виховання 

протягом 2021 – 2022 

навчального року». 

Щербатюк Л.П. 

Штефан О.В. 

Запуски-змагання повітряних 

зміїв до Дня Києва. 

Калина О.В. 

     Святковий ранок «У літечко 

веселе ми відчиняємо двері» 

для найменших вихованців  

театру пісні «Ладоньки». 

Садовенко С.М.,                

Комар К.В.   

 Нечаєва А. В. 

Суханова А.А.  

 

Участь  у  ІХ Міжнародному   

вокально-хоровому конкурсі   

«VICTORIA». 

Калінчук О.В. 

Надолінська Т.М. 

Космович О.С. 

Виговська А.В.    

                      Крижановська А.В 

 Участь  у всеукраїнських  

відкритих змаганнях  зі 

спортивних танців «Сонячні  

стежки»  (ЛТУ). 

              Пекарев В.А. 

 Пекарева А.М. 

Пекарева В.В. 

Участь у Міжнародній виставці- 

конкурсі зі стендового  

моделювання «KSMB-2022». 

Лебедєв Т.В. 

Планування та 

погодження плану роботи 

на новий навчальний рік, 

надання щорічних звітів. 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск ІМВ: 

- Результативність участі учнів у 

конкурсах, виставках, фестивалях 

Марченко К. С. 

- Результативність участі 

педагогів у конкурсах, виставках, 

фестивалях 

Ковганич Г. Г. 

 

Випуск «Учнівського барометру» 

за результатами дослідження: 

- Центр позашкільної роботи моєї 

мрії 

Марченко К. С. 

 

Виставка-презентація літератури 

«Розвиток, соціалізація, 

виховання учнів у закладах 

позашкільної освіти» 

Безрук К. О. 

 

.  

 

 

Комплектація  

педагогічних кадрів ЦПР 
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Підготовка розділів річного 

плану на новий навчальний рік. 

зав. відділами 

Калуга-Семенкова Л. П. 

 

Участь у Всеукраїнських  

відкритих класифікаційних 

змаганнях «Вальс для 

Валентина» (ЛТУ). 

           Пекарев В.А. 

Пекарева А.М. 

               Пекарева В.В. 

 Участь  у  ІХ Міжнародному   

фестивалі-конкурсі  мистецтв   

«SOLOVIOV ART». 

Калінчук О.В. 

 Надолінська Т.М. 

Космович О.С. 

Крижановська А.В. 

 

Участь у Всеукраїнській 

виставці 

конкурсі декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва  «Знай і люби свій 

край». 

                              Драєнкова В.В. 

                                 керівники ТО 

 Групова робота  

«Відновлення творчого  

потенціалу після 

навчального року, 

пошук ресурсів для 

реалізації нових 

проектів» (для педагогів 

за замовленням) 

Лішафаєва Х.А. 

 

Укладання методичних 

рекомендацій «Професійна 

мобільність педагога закладу 

позашкільної освіти у сучасному 

вимірі» 

Кириченко В. І. 

 

  

 

 

Педагогічна рада 
«Соціалізація учнів в освітньому 

середовищі ЦПР: практики, 

проблеми та шляхи їх вирішення» 

 

Савенко Н.І. 

Ковганич Г.Г. 
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Наметовий табір (похід) в 

Карпати. 

                              Орешина  Л.В. 

Венгерак Н.О. 

Участь у Міжнародному 

фестивалі дитячої моди "Junior 

Fashion Week". 

Лагутіна С.М. 

Антипенко О.В. 

 Випуск ІМВ: 

- Висвітлення досвіду, ініціатив 

педагогічного колективу у 

фахових виданнях 

Марченко К. С. 

 

Опрацювання методичного 

матеріалу, робота над 

перспективними проектами, 

розробка наочних  посібників для 

роботи з гуртківцями. 

Марченко К.С. 

Ковальчук Г.С. 

Ковганич Г.Г. 

Безрук К.О. 

 Засідання адміністративної ради: 
1.Про виконання річного плану 

роботи закладу . 

Калуга-Семенкова Л.П. 

1. 2. Про готовність закладу до нового 

навчального року.  

Савенко Н.І. 

Тхорик Г.Г. 

3.Про підсумки роботи та аналіз 

виконання рішень педагогічної ради 

за 2021/2022 навчальний рік. 

Савенко Н.І. 

4.Про висвітлення досвіду діяльності 

педагогічного колективу у фахових 

виданнях. 

Марченко К.С. 
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Узагальнення підсумків 

діяльності 

закладу за 2021 – 2022 н.р. 

зав. відділами 

Калуга-Семенкова Л. П. 

  Укладання методичного 

дайджесту «Електронне 

портфоліо педагога: структура, 

зміст» 

Ковальчук Г. С. 
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Розробка методичного та 

дидактичного матеріалу, підбір 

репертуару, музичного 

супроводу, роздаткових 

елементів для забезпечення 

освітнього процесу в новому 

навчальному році. 

Керівники ТО  

 Обробка матеріалів  

скриньки довіри, 

опрацювання матеріалів 

до стенду «Куточок 

практичного психолога». 

Відвідування тренінгів, 

майстер-класів колег. 

Лішафаєва Х.А. 

Випуск «Педагогічного 

барометру» за результатами 

дослідження: 

- Резерви підвищення якості 

освіти в ЦПР 

Ковганич Г. Г. 

 

 

 

 Засідання науково-методичної 

ради: 

1. Про підсумки курсової 

підготовки, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за 

навчальний рік 

2. Про перспективи роботи 

науково-методичної ради в 2022-

2023 н. р. 

3. Про підсумки участі учнів, 

педагогічних працівників у 

конкурсах, змаганнях, виставках 

різних рівнів 

4. Обговорення проєкту річного 

плану роботи ЦПР на 2022-2023 н.р. 

5. Аналіз науково-методичної 

роботи за 2021-2022 н. р., 

визначення завдань на наступний 

навчальний рік 

6. Обговорення проєкту річного 

звіту про діяльність Центру за 2021-

2022 навчальний рік 

7. Огляд нормативних документів, 

новинок психолого-педагогічної 

літератури 

Ковганич Г. Г. 
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Розробка методичного та 

дидактичного матеріалу, підбір 

репертуару, музичного 

супроводу, роздаткових 

елементів для забезпечення 

освітнього процесу в новому 

навчальному році. 

Керівники ТО 

  Систематизація тематичних тек з 

дидактичними матеріалами до 

навчальних програм 

керівники ТО 

методисти 

 Засідання адміністративної ради: 

1.Обговорення проєкту річного звіту 

про діяльність Центру 2021-2022 н. 

році. 

                                        Зав.відділами 

2.Про підготовку педагогічного 

колективу до нового навчального 

року. 

                                        Зав.відділами Про підготовку педагогічного колективу до нового навчального року Про підготовку педагогічного колективу до нового навчального року Про підготовку педагогічного колективу до нового навчального року Обговорення проєкту річного звіту про діяльність Центру 2021-2022 н. році Обговорення проєк 
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