
 
 



 
ВСТУП 

 
У 2020/2021 навчальному році гуртковою роботою було охоплено 407 підлітків та дітей 

віком від 5 до 23 років шкіл міста, гімназій, ліцеїв та студентів коледжів, ВУЗів, слухачів 

профтехучилищ. Головними завданнями гурткової роботи в закладі є: збереження, зміцнення та 

модернізація матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення; збереження та розвиток мережі 

гуртків, комп’ютеризація закладу на сучасному рівні, розвиток творчого потенціалу дітей, 

організація змістовного дозвілля гуртківців, формування вмінь та навичок за інтересами та 

підготовка до професійної діяльності гуртківців. 

Гурткова робота здійснювалась у гуртках: спортивно-технічного напряму 

(«Судномоделювання», «Авіамоделювання», «Автотрасове моделювання»); предметно-

технічного («Радіоелектронне конструювання», «Космічне моделювання»); науково-

дослідницького  («Основи космонавтики», Світ астрономії»); інформаційно-технічного 

(«Програмування»); художньо-технічного (фотостудія «Погляд», «Дизайн», «Майбутні 

моделісти»). 

Заняття проводились згідно навчальних планів та програм, узгоджених з управлінням 

освіти Чернівецької міської ради. Керівники гуртків: Яценко В. В.  (гурток «Основи 

космонавтики»), Косило О. І. (гуртки «Дизайн», «Майбутні моделісти»), Ємельянов М. О. 

(фотостудія «Погляд») та  Козак М. В. (гурток «Радіоелектронне конструювання» (вищий 

рівень)) працюють за навчальними програмами, затвердженими ІППОЧО. За типовими 

програмами працюють керівники гуртків: Павлюк О. І. (гурток «Судномоделювання»), Олійник 

І. В., Солонецький О. В. (гурток «Авіамоделювання»), Руснак М. С., Козак М. В. (гурток 

«Радіоелектронне конструювання»), Токарюк В. П., Кіка О. П. (гурток «Автотрасове 

моделювання»), Костюкова А. М., Веренко О. С. (гурток «Програмування»). 

  Значну увагу педагогами було звернено на роботу з обдарованими дітьми згідно 

розроблених заходів, які спрямовані на роботу з обдарованими талановитими вихованцями. 

Постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей. Ведеться відповідна робота з питань 

превентивного виховання. Розроблено заходи, спрямовані на попередження злочинів та 

пропаганди здорового способу життя серед гуртківців закладу.  

Особливо увагу в закладі спрямовано на військово-патріотичне виховання молоді. 

Необхідно відзначити багаторічну співпрацю закладу з ветеранами моряками-підводниками, яка і 

в цьому році була активно продовжена. Позашкільний заклад є колективним членом 

Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників. 

       Протягом навчального року гуртківці брали активну участь у онлайн конкурсах, виставках, 

змаганнях, фестивалях, міського, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів,  на яких 

відповідно займали призові місця: у міській фотовиставці «Живу, люблю і дихаю тобою, моє 

найкраще місто на землі!», конкурсі «Радіоконструкор», освітньо-науковій конференції 

учнівської молоді «Всесвіт», змаганнях з авіамодельного спорту «Лелека» (вільнолітаючі 

схематичні моделі), у конкурсі-виставці технічної творчості і декоративно-прикладного 

мистецтва, у обласних змаганнях з авіамодельного спорту, з автотрасового моделювання, з 

радіотехніки, з початкового технічного  моделювання, конкурсі юних дизайнерів, виставки-

конкурсу «Галерея мистецтв», конкурсі «Космічні фантазії», «Мирний космос», у 

Всеукраїнській виставці-конкурсі технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно», 

конкурсі учнів та студентів «Мирний космос» (м. Київ), гуманітарному конкурсі «Космічні 

фантазії» (м. Київ), у Чемпіонаті України з судномоделізму клас «С» (м. Київ), у виставці-

конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (м. Київ), 

фотоконкурсі «Благодійність крізь призму обєктива» (м. Київ) у Міжнародному молодіжному 



фотоконкурсі (м. Люксембург), дитячому, молодіжному фестивалі аудіо-візуальних мистецтв 

«Кришталеві джерела» (м. Київ), у фотоконкурсі газети «День» (м. Київ), фотоконкурс «Молода 

людина ХХІ століття» (Каунас, Литва).  

Вихованці закладу протягом 2020/2021 н.р. взяли участь у 6 міських заходах                     

(35 переможців), 8 обласних (35 переможців), 12 Всеукраїнських (65 переможців) та                                   

8 Міжнародних (26 переможців).  

Протягом 2020 – 2021 н.р. закладом організовано та проведено 3 міських заходи в онлайн 

режимі  з науково-технічного напряму: освітньо-наукова конференція «Всесвіт»; змагання з 

авіамодельного спорту «Лелека» (вільнолітаючі схематичні моделі); конкурс 

«Радіоконструктор». 

У 2020\2021 навчальному році в Музеї авіації та космонавтики  ЧЦЮТ ім. Л. К. 

Каденюка було проведено 27 екскурсій, відвідало  335 учнів. 

Адміністрація закладу надає відповідну увагу здійсненню контролю та керівництву, роботі 

з батьками, громадськістю міста, школам, а також культурному дозвіллю дітей. Систематично 

директором закладу та методистом ведеться перевірка і аналіз стану навчально-виховного 

процесу з метою вдосконалення і підвищення якості проведення занять. 

У навчальному році заклад продовжував співпрацювати з загальноосвітніми та 

позашкільними навчальними закладами, ОЦНТТУМ, з різними установами, організаціями 

нашого міста (Чернівецькою обласною організацією СОУ,  краєзнавчим музеєм,…) та інших міст 

України (Українським аерокосмічним об’єднанням УМАКО «Сузір’я», Державним космічним 

агентством України, Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, 

Національним музеєм космонавтики ім. С. П. Корольова (м. Житомир), Національною спілкою 

фотохудожників України, з Федераціями авіа-, судо-та трасового автомодельного спорту 

України,…).  
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Нормативно-правова база 

Закони України: 

1. «Про освіту» 

2. «Про позашкільну освіту» 

3. «Про охорону дитинства» 

4. «Про охорону праці» 

5. «Про молодіжні та громадські організації» 

6.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» 

7. «Про внесення змін до Закону України» «Про освіту» щодо особливостей 

доступу осіб з  особливими освітніми потребами до освітніх послуг» 

8.  «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

 
 

Укази Президента України: 

1. від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року»; 

2. від 13.10.2015 № 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки";  

3. від 29.06.1995 №4879/1995 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року». 

 

Концепція: 

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2020 роки 

 

Положення, порядок та інструкції, що регламентують роботу навчального 

закладу: 

1. Положення про позашкільний навчальний заклад (постанова КМУ від 

06.05.2001р. №433). 

2. Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської 

молоді, станцію юних техніків (наказ МОН від 16.04.2003 р. №238) 

3. Типове  положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 

06.10.2010 № 930 із змінами від 08.08.2013  №1135). 

4.  Положення про наукові товариства учнів (наказ МОН від 10.11.2014р. №1287). 

5.   Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі (лист МОН від 

26.04.2013р. №1/9-305) 

6.   Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.  (наказ МОН від 

26.12.2017  № 1669) 

7. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах (наказ МОН  від 06.01.2015 р. 

№2). 
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8. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах. (наказ Міністерства освіти 

і науки України 31.08.2001  № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07.10.2013 № 1365) 

9. Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних 

закладах (наказ МОНМС від 23.08.12р. № 947). 

10. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерстваосвіти і 

науки України 25.04.2013р.  № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 30.04.2013р. за № 703/23235 

10. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН від 

26.12.2017р.  № 1669). 

11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 

06.10.2010 № 930 із змінами від 08.08.2013  №1135). 

12. Про затвердження Положення  про сертифікацію педагогічних працівників 

(Постанова КМУ від 27.12.2018р.  № 1190 зі змінами від  24.12.2019 № 1094). 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ТА ЦІЛІ  

ЧЦЮТ ІМ. Л. К. КАДЕНЮКА 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

 І.   Забезпечити функціонування мережі гуртків закладу. 

 ІІ. Підвищити  рівень охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та 

поліпшення її якості. 

ІІІ. Впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології з 

проблем позашкільної освіти. 

  ІV. Удосконалювати роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

V. Виконувати заходи Комплексної програми підвищення якості національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області  на 2017-2021 

роки та Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки. 

  VІ. Зміцнювати матеріально-технічну базу відповідно до сучасних вимог. 
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ВЕРЕСЕНЬ 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
  Зміст заходів 

Відповідальний 

                    

Відмітка про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна 

робота 

 

 Організація початку нового навчального року. 

 Комплектація гуртків. 

 Затвердження навчальних планів гуртків та розкладу 

занять на І півріччя 2021/2022  н.р. 

 Організація роботи з вивчення правил ТБ. Бесіди в 

гуртках «Про дотримання правил техніки безпеки», 

«Правила поводження при виявлення підозрілих 

вибухонебезпечних предметів» 

  Провести місячник з безпеки дорожнього руху «Увага! 

Діти на дорозі!» 

Яценко В. В. 

Кер. гуртків 
 

Яценко В. В.  

 

Мельничук Н. А. 

Кер. гуртків 

 

 

Мельничук Н. А. 

Керівники гуртків 

 

2. Методична 

робота 

 Створення тарифікаційної комісії 

 Підготовка розкладу занять на І півріччя 2021/2022 н.р. 

 Оновлення та постійне доповнення соціального 

паспорту. 

 Створення атестаційної комісії та уточнення складу 

педпрацівників, що підлягають атестації. 

Мельничук Н. А. 

Мельничук Н. А. 

Брандес О. О. 

 

Мельничук Н. А. 

 

3. 

 

 

Організаційно – 

масова 

робота 

 

 Урочисте відкриття навчального року „День відкритих 

дверей”. 

 Відкриті міські змагання з авіамодельного спорту „КРИЛА” 

(вільнолітаючі моделі). 

 Участь у міській фотовиставці „Живу, люблю і дихаю тобою, 

моє найкраще місто на землі!”, присвячену Дню міста.  

 Участь у обласній заочній виставці-конкурсі «Космічні 

фантазії». 

 Участь у обласному заочному конкурсі науково-

дослідницьких робіт «Мирний космос». 

 Участь у Міжнародному фотоконкурсі газети «День», м. 
Київ (заоч.). 

Мельничук Н. А. 
 

Олійник І. В. 

 
Ємельянов М. О. 

 

Яценко В. В. 

Косило О. І. 
 
 

Яценко В. В. 
 

Ємельянов М. О. 

 

 

4. Адміністративно

-господарська 

робота 

 Готовність закладу до 2021/2022 н. р. 

 Проведення осіннього місячника санітарної очистки та 

благоустрою. 

 

Кіка О.П. 

 

 

5. 

 

 

 

Контроль і 

керівництво 

 

 

 

Педрада: 

Методичні рекомендації з питань організації освітнього 

процесу в закладі в 2021/2022 н.р.         
Накази: 

 Про підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

 Про створення тарифікаційної комісії . 

 Про розподіл педагогічного навантаження у 

навчальному році. 

 Про призначення завідуючими майстернями та 

навчальними кабінетами. 

 Про створення інвентаризаційної комісії. 

 Про проведення осіннього місячника санітарної 

очистки та благоустрою закладу. 

 Про створення атестаційної комісії.  

 Про виконання рішень педради. 

 

Яценко В. В. 

 

 

 

Яценко В. В. 
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ЖОВТЕНЬ 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи Зміст заходів 
Відповідальний 

           

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна робота 

 

 Налагодження зв’язків з батьками, анкетування. 

 Організація роботи клубу під час осінніх канікул. 

 Збори членів Чернівецького міського центру 

УМАКО “Сузір’я” (плани та перспективи 

діяльності). 

 Тиждень з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  

 Проведення батьківських зборів в гуртках. 

 Бесіди у гуртках про правила безпеки на 

залізничному транспорті 

Керівники гуртків 

Мельничук Н. А. 

 

Яценко В.В. 

 

 

Мельничук Н. А. 

Керівники гуртків 

 

Керівники гуртків 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 

 Оновлення та постійне доповнення банку даних 

«Обдаровані діти» 

 Організація роботи, оновлення документації з 

охорони праці. 

 Розробка положення відкритого міського 

конкурсу з радіоелектронного конструювання 

«Радіоконструктор». 

 Підготовка списку педагогів станом на 01.10.до 

10.10) 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

 

Козак М. В. 

Ємельянов М.О. 

Мельничук Н. А. 

Мельничук Н. А. 

 

3. 

 

 

Організаційно – 

масова робота 
 Участь у міській виставці та показові виступи 

моделістів до Дня міста. 

 Школа педагогічної майстерності: Відкрите 

заняття в гуртку „Програмування” на тему: 

“Форматування, діагностика та дефрагментація 

диска”. 

 Участь у відкритому обласному фото 

відеофестивалі „Осінні барви Буковини”. 

 Участь у міському конкурсі юних дизайнерів 

„Осіння палітра”. 

 Організація, проведення та участь у фіналі 

Всеукраїнського конкурсу УМАКО “Сузір’я”  

“Мирний космос”, м. Чернівці. 

 Участь у міському етапі виставки-конкурсу 

«Галерея мистецтв» 

 Участь у обласному конкурсі юних програмістів 

«Байт» 

 Участь у Кубку Чернівецької області з 

автомодельного спорту (трасові моделі) «Осінні 

перегони» 

Мельничук Н. А. 

 

Костюкова А. М. 

Мельничук Н. А. 

 
 

Ємельянов М.О. 

 

 

Косило О. І. 

 

Яценко В.В. 

 

 

Косило О. І. 
 

Костюкова А. М. 

 

Токарюк В. П. 

Кіка О. П. 

 

4. Адміністративно

-господарська 

робота 

 Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 н.р.  

 Капітальний ремонт каналізації туалету. 

Кіка О.П. 

 

 

5. 

 

 

 

Контроль і 

керівництво 

 

 

Накази: 

 Про проведення атестації педагогічних працівників 

у навчальному році. 

 Про проведення міського конкурсу з 

радіоелектронного конструювання 

„Радіоконструктор”. 

 Про проведення фіналу Всеукраїнського конкурсу 

УМАКО «Сузір’я» «Мирний космос» 

Яценко В. В. 
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ЛИСТОПАД 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
 Зміст заходів 

Відповідальний 

 

 Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-

виховна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 Спільна робота із педагогами шкіл по 

виявленню та розвитку обдарованих 

дітей.  

 Бесіди в гуртках про здоровий спосіб 

життя. 

 Тиждень запобігання злочинності та 

правопорушення. 

 Бесіди у гуртках «Небезпечні отруйні 

речовини» 

Мельничук Н.А. 

Керівники гуртків 

 

Брандес О. О. 

Керівники гуртків 

 

 

Керівники гуртків 

 

Брандес О. О. 

Керівники гуртків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 

 Стан підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 Школа педагогічної майстерності: 

Відкрите заняття в гуртку 

„Авіамоделювання” на тему: 

“Літаючі моделі. Виготовлення та 

регулювання метального планеру”. 

 Робота школи педагогічної 

майстерності: Тренінгове заняття 

«Розвиток емоційного інтелекту в 

педагога». 

 Створити оптимальні умови для 

розвитку учнівського 

самоврядування в колективі 

 Підписка періодичних видань. 

Мельничук Н.А. 

 

Олійник І. В. 

Мельничук Н. А. 

 

 

 

Брандес О. О. 

 

 

 

Мельничук Н.А. 

 

 

Мельничук Н. А 

 

3. 

 

 

Організаційно – 

масова робота 

 

 Відкритий міський конкурс 

«Радіоконструктор». 

 Участь в обласному конкурсі юних 

дизайнерів. 

 Участь у Міжнародному конкурсі з 

інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бобер». 

Козак М. В. 

Ємельянов М.О 
 

Косило О. І. 

 

 

Костюкова А. М 

 

 

 

4.  Адміністративно-

господарська 

робота 

 Списання матеріальних цінностей. 

 Інвентаризація. 

 

Кіка О.П. 

 

5. Контроль і 

керівництво 

Накази: 

 Про затвердження посадових 

обов’язків працівників закладу. 

Яценко В. В.  
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ГРУДЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
 Зміст заходів 

Відповідальний 

           

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна робота 

 

 Складання навчальних планів гуртків на 

друге півріччя 2021/2022 н.р. 

 Затвердження розкладу занять гуртків на 

друге півріччя 2021/2022 н.р. 
o Бесіди з гуртківцями у гуртках на тему: 

«Правила поведінки дітей під час 

новорічних ранків та зимових канікул» 
o Тиждень з пожежної безпеки 

o Бесіда у гуртках до Всесвітнього дня 

боротьби з ВІЛ/СНІДом 

Мельничук Н. А. 

Кер. гуртків 
Компаневич Л.В. 

 

Керівники гуртків 
 

Мельничук Н. А. 

Керівники гуртків 

Брандес О. О. 
Керівники гуртків 

 

2. 

 

Методична робота 

 

 

 План роботи музею авіації і космонавтики 

на  2022 р. 

 Школа педагогічної майстерності: 
Відкрите заняття у фотостудії „Погляд” 

на тему: “Фотозйомка портрету при 

штучному освітленні”. 

 Школа педагогічної майстерності: 
Відкрите заняття в гуртку 

„Авіамоделювання” 

 Планування роботи на зимові канікули. 

 Розробка сценарію новорічного свята для 

гуртківців «Ялинка збирає друзів». 

 Школа педагогічної майстерності: 
«Робота з дітьми схильними до девіантної 

поведінки». 

 Звіт про плинність педагогічних кадрів (з 

01.07 по 31.12) до 31.12 

Яценко В.В. 
 

Ємельянов М. О.  

Мельничук Н. А. 
 

 

Солонецький О. В. 

Мельничук Н. А. 
 

Мельничук Н. А. 

Мельничук Н. А. 
Брандес О. О. 

 

Брандес О. О. 
 

 

Мельничук Н. А.  

 

3. 

 

 

Організаційно – 

масова              

робота 

 

 Новорічне свято для гуртківців «Ялинка 

збирає друзів». 

 Участь у обласній виставці «Новорічна 
композиція». 

 Участь в  обласному конкурсі юних ВЕБ –

дизайнерів та користувачів ПК. 

 Відкриті клубні змагання з авіамодельного 

спорту «Різдвяні старти» (кидальні 
планери). 

 Міський етап Всеукраїнської традиційної 

новорічно-різдвяної виставки «Новорічна 

композиція». 

Мельничук Н. А. 
керівники гуртків 

 

Косило О. І. 
 

Костюкова А. М.  

 

Олійник І. В. 
Солонецький О. В. 

 

Косило О. І. 
 

 

4. Адміністративно-

господарська 

робота 

 Заміна світильників денного освітлення.  
Кіка О.П. 

 

5. 

 

 

 

Контроль і 

керівництво 

 

 

 

Накази: 

 Про організацію та проведення зимових 
канікул та дотримання правил пожежної 

безпеки під час проведення новорічних 

свят. 

 Про підготовку до педради 

 Про проведення відкритих змагань у 
закладі з авіамодельного спорту в класі 

„кидальні планери”. 

 Про проведення міських змагань з 

авіамодельного спорту „Срібні крильця”.  

 

Яценко В. В.  

 

 
 

 

Яценко В. В. 
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СІЧЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
 Зміст заходів 

Відповідальний 

 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна робота 

 

 Затвердження навчальних планів гуртків на 

ІІ півріччя 2021/2022 н.р. 

 Організація роботи  ЧЦЮТ на період 

зимових канікул. 

 Проведення в гуртках диспуту „Культура 
спілкування підлітків”. 

 Бесіди з гуртківцями у гуртках на тему: 

«Заходи безпеки поводження на льоду» 

Компаневич Л.В. 

 
Мельничук Н. А. 

 

Брандес О. О. 
Керівники гуртків 

 

Керівники гуртків 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 

 Статистичний звіт закладу за 2021 р. 

 Стан дотримання навчальних планів та 

програм. 

 Розробка положення міських змагань з 
авіамодельного спорту „Срібні крильця” 

(кімнатні моделі). 

  Просвітницька робота психолога з дітьми за 

темою: «Здоровий спосіб життя та формування 

стійкості до стресу» 

 Підготовка інформації про зайнятість та 
працевлаштування громадян. 

Мельничук Н. А. 
 

Мельничук Н. А. 

 

Олійник І.В. 
Мельничук Н. А. 

 

Брандес О. О. 
 

 

Мельничук Н. А. 

 

3. Організаційно 

– масова 

робота 

 

 Організація масового дозвілля учнів під час 

зимових канікул. 

 Участь у відкритих міських змаганнях з 

автомодельного спорту (трасові моделі)  
«Форсаж». 

 Участь в обласному відкритому конкурсі з 

радіотехніки. 

 Відкриті міські змагання з авіамодельного 

спорту „Срібні крильця ” (кімнатні моделі). 

 Участь у обласному «Тижні науки, техніки, 

винахідництва та раціоналізаторства» 

  Участь у фіналі обласного конкурсу 
«Мирний космос» 

Мельничук Н. А. 

Кер.гуртків 
Токарюк В. П. 

Кіка О. П. 
 

 

Козак М. В. 
Ємельянов М.О. 
 

 

Олійник І. В. 

Солонецький О. В. 
 

Яценко В. В. 

 

Яценко В. В. 

 

4. Адміністративно 

-господарська 

робота 

 Поточний ремонт майстерні. 

 

 

Кіка О.П. 

 

5. 

 

 

 

Контроль і 

керівництво 

 
 

 

Педрада: 

Про організацію інклюзивного навчання в 

закладі. 

Накази: 

 Про створення комісії по списанню 

матеріальних цінностей в 2022  р.   

 Про затвердження номенклатури справ та 

призначення відповідального 

 Про проведення Відкритої міської  

   освітньо-наукової конференції учнівської молоді 

«Всесвіт». 

 Про виконання рішень педради. 

 Про призначення відповаідального за 

збереження електроенергії. 

 Про перевірку знань з ОП. 

 

Яценко В.В. 

 
Яценко В. В. 
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ЛЮТИЙ 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
Зміст заходів 

Відповідальний 

              

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна робота 

 

 Підготовка робіт та доповідей на 

Всеукраїнський конкурс УМАКО 

“Сузір’я”  “Космічні фантазії” (м. 

Київ) та Всеукраїнський конкурс 

науково-дослідних робіт школярів 

«Зоряний шлях»,  (м. Дніпро). 

 Бесіда в гуртках про дотримання 

правил техніки безпеки. 

Яценко В.В. 

 

 

 

 

 

Кер.гуртків 

 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 

 Підготовка атестаційних матеріалів. 

 Організація роботи з обдарованими 

дітьми, рівень програмного 

забезпечення. Поповнення 

інформаційного банку даних 

«Обдаровані діти». 

 Підготовка до творчої виставки 

вихованців ЧЦЮТ 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

Кер.гуртків 

 

 

 Керівники    

   гуртків 

Мельничук Н. А. 

 

3. 

 

 

Організаційно – 

масова робота 

 

 Міська освітньо-наукова 

конференція учнівської молоді 

«Всесвіт». 

 Участь у Міжнародній виставці 

художніх творів  дітей Лідіце (заоч.), 

Чехія. 

 Участь в обласному конкурсі 

української декоративної творчості. 

Яценко В. В. 

 

 

Косило О.І. 

Ємельянов М. О. 

 

Косило О. І. 

  

 

4. Адміністративно-

господарська 

робота 

 Поточний ремонт майстерні. Кіка О.П.  

5. 

 

 

Контроль і 

керівництво 
Накази: 

 Про підсумки курсової підготовки 

педагогів за 2021 р. та завдання на 

2022 рік. 

 

Яценко В. В. 
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
Зміст заходів 

Відповідальний 

            

Відмітка 

про 

виконання  

1. 

 

 

Навчально-

виховна 

робота 

 Підготовка експонатів на міську 

виставку технічної творчості та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

 Бесіда з гуртківцями в гуртках на 

тему: «Запобігання пожежам від 

дитячих пустощів з вогнем» 

 Організація роботи з дітьми, які 

потребують соціального захисту та 

реабілітації. 

Мельничук Н. А. 

Кер.гуртків 

 

 

Керівники гуртків 

 

 

Брандес О. О. 

Кер. гуртків 

 

2. 

 

Методична 

робота 
 Проведення атестації педагогічних 

працівників. 

  Планування роботи на весняні 

канікули. 

 Аналіз навчально-виховного 

процесу. 

 Школа педагогічної майстерності: 

Тренінгове заняття «Бар’єри у 

спілкування. Як їх подолати?» 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

 

 

Брадес О. О. 

 

 

3. 

 

 

Організаційно 

– масова 

робота 

 

 Участь у міській виставці-конкурсі   

технічної творчості і декоративно-

прикладного мистецтва. 

 Участь в обласних змаганнях з 

початкового технічного 

моделювання. 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі 

УМАКО «Сузір’я» «Космічні 

фантазії»,         м. Київ. 

 Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві 

натураліста»,  (заоч.). 

 Участь у обласній виставці-конкурсі 

«Галерея мистецтв» 

Мельничук Н. А. 

Кер. гуртків 

 

Косило О. І. 

Олійник І. В. 

 

Яценко В. В. 

 

 

 

Ємельянов М. О. 

 

 

 

Косило О. І. 

 

4. Адміністратив

но-

господарська 

робота 

 Ремонт світильників денного 

освітлення. 

Кіка О.П.  

5. 

 

 

 

Контроль і 

керівництво 

 

 

 

  Накази: 

 Про проведення першості міста з 

автомодельного спорту „Віраж” 

(трасові моделі). 

 Про курси підвищення кваліфікації 

керівників гуртків 

 Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників у 

навчальному році. 

 Про проведення весняного 

місячника санітарної очистки. 

Яценко В. В. 
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КВІТЕНЬ 
 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
Зміст заходів 

Відповідальний 

 

Відмітка про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна 

робота 

 

 Святкування Дня космонавтики.  

Екскурсії в музей авіації та 

космонавтики. 

 Перегляд тематичних відеофільмів  

     ( Відеостудія „Сузір’я”). 

 Провести День охорони праці – 28 

квітня  

Яценко В.В 

 

 

Красій І. В. 

 

Мельничук Н. А. 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 

 Розробка положення міських змагань з 

авіамодельного спорту „ЛЕЛЕКА” 

(вільнолітаючі моделі). 

 Розробка положення Відкритої 

першості міста з автомодельного спорту 

“Віраж” (трасові моделі). 

 Підготовка матеріалів до Обласної 

виставки науково-технічної творчості та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

 Підписка періодичних видань. 

Мельничук Н.А. 

Олійник І.В 

 

Мельничук Н. А. 

Токарюк В. П. 

Кіка О. П. 

 

Мельничук Н. А. 

Кер. гуртків 

Мельничук Н. А. 

 

3. 

 

 

Організаційно 

– масова 

робота 

 

  Відкрита першість міста з 

автомодельного спорту «Віраж» 

(трасові моделі). 

 Участь у міському конкурсі юних 

програмістів і користувачів ПК 

„Інформатик”. 

 Участь у обласній виставці науково-

технічної та декоративно-прикладної 

творчості.  

 Участь у Всеукраїнській освітньо-

науковій конференції «Зоряний шлях», 

м.Дніпро. 

 Участь у обласній конференції 

школярів «Зоряний шлях». 

  Участь у обласному інтерактивному 

фотоконкурсі «Моя Буковина!». 

 Участь у Всеукраїнському відкритому 

конкурсі учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання,  м. Київ 

 .Участь у Всеукраїнських змаганнях з 

судномодельного спорт в класі «NS»-

до600 мм,  м. Хмельницький 

 Участь у обласній виставці-конкурсі 

робіт учнів молодшого шкільного віку 

Токарюк В. П. 

Кіка О. П. 

 

Костюкова А. М. 

 

 

 

Керівники гуртків 

 

 

Яценко В.В. 

 
Яценко В. В. 

 

Ємельянов М. О. 

 

Косило О. І. 

 

 

 

 

Павлюк О. І. 

 

 

Косило О. І. 

 

4. Адміністративн

-господарська 

робота 

 Підготовка та проведення весняного 

місячника. 

Кіка О.П.  

5. Контроль і 

керівництво 

 

Накази: 

 Про проведення міських змагань з 

авіамодельного спорту „Лелека”. 

 Про підготовку до педради. 

Яценко В. В. 
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ТРАВЕНЬ 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
Зміст заходів 

Відповідальний 

          

Відмітка про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна 

робота 

 

 Підсумкові заняття-виставки в 

гуртках           (за профілями). 

 Бесіди в гуртках “Про дотримання 

правил дорожнього руху”. 

 Бесіди в гуртках «Урок пам’яті» 

 Бесіди у гуртках «Вплив алкоголю 

на організм підлітка» 

Кер. гуртків 

 

Мельничук Н.А. 

Кер. гуртків 

Керівники гуртків 

Брандес О. О. 

Керівники гуртків 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 

 Річний звіт про роботу закладу. 

 Планування роботи гуртків на 

період літніх канікул. 

 Підготовка робочого навчального 

плану та мережі гуртків ЧЦЮТ на 

2022/2023 н.р. 

 Підготовка до звіту закладу 

присвяченого Дню захисту дітей. 

 Робота школи педагогічної 

майстерності: Тренінгове заняття 

«Профілактика емоційного 

вигорання». 

Мельничук Н. А. 

Компаневич Л.В. 

 

 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

Керівники гуртків 

 

Брандес О. О. 

 

3. 

 

 

Організаційно 

– масова 

робота 

 

  Відкриті міські змагання з 

авіамодельного спорту „ЛЕЛЕКА” 

(вільнолітаючі моделі). 

 Участь у відкритому Чемпіонаті 

Тернопільської області з 

авіамодельного спорту 

«Повітряний бій»,  м. Тернопіль. 

 Участь у Регіональному конкурсі 

фоторобіт «Первоцвіт 

Бойківщини»,                     м. 

Болехів (заоч.). 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі 

дитячої творчості «Знай і люби свій 

край», м. Київ. 

Олійник І.В. 

Солонецький О. В. 

 

 

Олійник І. В. 

 

 

 

Ємельянов М. О. 

 

 

Косило О. І. 

 

4. Адміністратив

но-

господарська 

робота 

 Перевірка опору ізоляції 

електромережі і заземлення 

закладу. 

 Перезарядження вогнегасників. 

Кіка О.П. 

 

5. 

 

 

Контроль і 

керівництво 

  Педрада: 

     Розвиток STEM-освіти у 

позашкільних  закладах. 

     Накази: 

 Про виконання рішень педради. 

 Про режим роботи закладу в літній 

період. 

 Про видачу посвідчень про 

позашкільну освіту випускникам 

гуртків. 

Яценко В. В. 

 

 

Яценко В. В.  
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ЧЕРВЕНЬ 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
Зміст заходів 

Відповідальний 

            

Відмітка про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна 

робота 

 

 Організація змістовного дозвілля на 

період літніх канікул. 

 Збори членів Чернівецького МЦ  

УМАКО ”Сузір’я” (підсумки 

діяльності). 

 Провести бесіди з батьками щодо 

запобігання невиробничому 

травматизму серед дітей  

Мельничук Н. А. 

 

 

Компаневич Л.В. 

 

 

Керівники гуртків 

 

 

2. 

 

Методична 

робота 
 Організація виробничої практики 

гуртківців на базі закладу. 

 Організація оздоровлення дітей під 

час літніх канікул. 

 Організація роботи з 

пришкільними таборами 

 Звіт про плинність педагогічних 

кадрів (з 01.01 по 31.06) до 31.06 

Мельничук Н. А. 

 

 

Мельничук Н. А. 

Керівники гуртків 

Яценко В. В. 

Брандес О. О. 

 

Медьничук Н. А. 

 

3. 

 

 

Організаційно 

– масова 

робота 

 

 Творчий звіт педагогів та дитячого 

колективу закладу присвячений 

Дню захисту дітей. 

 Екскурсії по музею та закладу для 

дітей пришкільних таборів. 

  Конкурс ЧЦЮТ з початкового 

технічного моделювання. 

 Участь у Всеукраїнських змаганнях 

з  авіамодельного спорту в класі 

вільнолітаючих моделей,м. 

Конотоп. 

 Участь у Всеукраїнських змаганнях 

з судномодельного спорт в класі 

«NS»  - до 600 мм,  м. Славута. 

Компаневич Л. В. 

Мельничук Н. А. 

 

 

Яценко В.В. 

Брандес О. О. 

 

Косило О. І. 

 

Олійник І.В. 

Солонецький О. В. 

 

 

 

Павлюк О. І. 

 

 

4. Адміністратив

но-

господарська 

робота 

 Поточний ремонт приміщень. Кіка О.П. 

 

 

 

5. Контроль і 

керівництво 

 

Накази: 

 Про організацію роботи з дітьми 

під час літніх канікул 

 

 

Яценко В. В. 
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СЕРПЕНЬ 

 

№ 

п/п 

Напрямок 

роботи 
Зміст заходів 

Відповідальний          

 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

Навчально-

виховна 

робота 

 

 Підготовка навчальних кабінетів 

нового навчального року. 

 Складання навчально-тематичних 

планів на I півріччя 2022\2023 н.р. 

 Забезпечення доступу до закладу 

людей з особливими потребами.  

Кіка О. П. 

 

Мельничук Н. А. 

Кер. гуртків 

 

Кіка О. П. 

 

2. 

 

Методична 

робота 

 

 Підготовка плану роботи закладу на 

2022/2023 н.р. 

 Підготовка до проведення „Дня 

відкритих дверей” в закладі. 

 Робота над програмним 

забезпеченням гуртків. 

 Розробка положення відкритих 

міських змагань з авіамодельного 

спорту „КРИЛА” (вільнолітаючі 

моделі) 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

 

 

Мельничук Н. А. 

 

Мельничук Н. А. 

Олійник І. В. 

 

 

 

3. Організаційно 

– масова 

робота 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі 

юних фотоаматорів  

  «Ми – діти України», м. Київ. 

 Участь у Всеукраїнських змаганнях з 

авіамодельного спорту 

(радіокеровані моделі), м. Вінниця. 

 

Ємельянов М.О. 

 

 

Солонецький О. В. 

 

4. Адміністративно-

господарська 

робота 

 Підготовка закладу до нового 

2022/2023 навчального року. 

 

Кіка О.П. 
 

5. 

 

Контроль і 

керівництво 

 

Накази: 

 Про правила внутрішнього 

розпорядку закладу на 2020/2021 

н.р. 

  Про підготовку до педради. 

 Про проведення міських змагань з 

авіамодельного спорту „Крила”. 

 Про безпеку життєдіяльності в ЧЦЮТ 

ім. Л. К. Каденюка на 2022/2023 

 Про створення комісії  з питань 

перевірки знань працівників по 

охороні праці 

Яценко В. В. 
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	1. від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
	2. від 13.10.2015 № 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки";
	3. від 29.06.1995 №4879/1995 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року».
	Положення, порядок та інструкції, що регламентують роботу навчального закладу:
	7. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах (наказ МОН  від 06.01.2015 р. №2).
	4
	10. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН від 26.12.2017р.  № 1669).
	11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 із змінами від 08.08.2013  №1135).
	12. Про затвердження Положення  про сертифікацію педагогічних працівників (Постанова КМУ від 27.12.2018р.  № 1190 зі змінами від  24.12.2019 № 1094).

