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Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області є комплексним 

позашкільним навчальним закладом, місія якого – підвищення мотивації 

дітей та учнівської молоді до саморозвитку в контексті компетентісного 

підходу до навчально-виховного процесу, створення умов для самореалізації 

духовного, творчого, інтелектуального потенціалу особистості вихованця, а 

стратегія направлена на суміщення соціально орієнтованого та особистістно 

орієнтованого навчання та колективної творчої діяльності. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу визначено 

створення комфортного виховного середовища в гуртках та клубах, де 

враховуються інтереси і запити всіх учасників навчально-виховного процесу 

та забезпечуються оптимальні умови навчання і виховання учнівської молоді. 

Основними формами організації навчання і виховання є такі форми, які 

сприяють самостійній, дослідницькій, творчій діяльності гуртківців, 

підготовці їх до активної діяльності. 

Головна мета діяльності закладу: підвищення мотивації дітей та 

учнівської молоді до саморозвитку в контексті компетентісного підходу до 

навчально-виховного процесу.  

Науково-методична проблема: розвиток життєвої компетентності 

особистості вихованця та підготовка його до успіху в самостійному житті. 

Наш колектив дбає про те, щоб Центр творчості був:місцем радості та  

творчості для вихованців та педагогів;місцем спокою для батьків  

У 2016-2017 навчальному році у 22 гуртках (65 навчальних групи) ЦД 

та ЮТ навчаються 1259 вихованців віком від 5 до 18 років. За останні три 

роки контингент збільшився на 33% у зв’язку зі збільшенням наповнюваності 

груп. Гурткова робота у навчальному закладі здійснюється за п’ятьма  

напрямами: художньо-естетичним (36 груп),еколого-натуралістичним (9 

груп,)науково-технічним(10груп),туристсько-

краєзнавчим(2групи),гуманітарним (8 груп) 

Щорічно вихованці закладу разом із педагогами  беруть  участь у 

масових заходах різних рівнів, лише за останні 3 роки гуртківці стали 

переможцями і призерами 130 конкурсів міського, обласного та 
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Всеукраїнського рівнів, в яких здобули більше 150  перемог.  Серед 

вихованців Центру: 

- чемпіони України і області, учасники Чемпіонату світу  з 

авіамодельного спорту; 

- чемпіони області з пішохідного  та велотуризму; 

- лауреати Всеукраїнського фестивалю-виставки «Обдаровані діти 

України»; 

- Переможці Національного конкурсу краси "Принц та принцеса 

країни", Національного фестивалю талантів "Скарби нації" 

- призери XVI Міжнародного конкурсу шкільних медіа 

- учасники міжнародних фестивалів; 

- учасники  і переможці міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів з 

декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва. 

Вокальному ансамблю "Каприз", керівник Ковнір Ю.С., присвоєно 

звання "зразковий художній колектив" 

Протягом 7 років у липні в закладі працює літній табір відпочинку 

зденним перебуванням дітей, в якому відпочиває і навчається до 60 

вихованців ЦД та ЮТ. 

У ЦД та ЮТ функціонує виставкова зала – перша сходинка, перший 

творчий майданчик для обдарованих дітей. У ньому виставляються кращі 

роботи образотворчого мистецтва і декоративно-прикладної творчості 

вихованців закладу.Експозиція виставкової зали поновлюється двічі на рік, 

також проводяться тематичні виставки, персональні виставки вихованців та 

педагогів 

Одним із приоритетних напрямків роботи ЦД та ЮТ є масове 

охоплення дітей та підлітків позашкільною роботою. За 3 роки педагогами 

Центру проведено 385 масових заходів, у яких взяли участь 6500 учнів шкіл 

міста і гуртківців. Усі ці заходи спрямовані на естетичне, духовне, 

патріотичне, громадянське виховання підростаючого покоління. Педагогами 

використовуються різноманітні форми роботи:ень відкритих дверей «Центр – 

це країна творчості, Центр – це країна мрій»;парад-перекличка колективів 

ЦД та ЮТ «Гостинно двері відчиняємо, друзів ми усіх скликаємо!»;міський 

краєзнавчо-патріотичний квест «Місто новітньої історії» (для учнів 6-х класів 

ЗНЗ міста);родинне свято «Родина, родина – від батька до сина»;новорічні 

розважальні програми (36), свято Букваря «Пригоди Лунтика» (19);конкурс 

дівочої краси «Українкою я народилась»;дитячий блок під час міського свята 

Масляної;дитяче свято в рамках дня міста «Веселкове містечко»;міські 

виставки декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва, в тому числі 

благодійні. 

         Педагоги закладу започаткували:відкритий молодіжний творчий 

фестиваль аматорських відео та фотозображень «Місто моєї мрії»;захід 

«Новорічна країна майстрів» (майстер-класи для дорослих та 

дітей);конкурс поробок серед працівників ЦД та ЮТ «Центр має талант» 

(До дня працівників освіти). 



Сучасність вимагає від педагога-позашкільника здатності гнучко 

перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, самостійної 

праці над власним розвитком, підвищення освітнього й культурного рівнів, 

уміння самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, 

умінь і навичок, критично мислити, володіти стійкою системою мотивів і 

потреб соціалізації, здатності активно й творчо діяти.На сьогоднішній день в 

закладі працює 25 педагогів, які постійно підвищують свій професійний  та 

методичний рівень шляхом участі у  конкурсах педагогічної майстерності: 

- Диплом переможця в категорії Рейтингу якості позашкільної освіти 

«Золота когорта позашкільників» серед комплексних позашкільних 

навчальних закладів; 

- Всеукраїнських педагогічних читаннях-виставці видавничої продукції з 

питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку 

(Ніколаєва Л. Л. – І місце); 

- Всеукраїнському конкурсі-огляді соціально-педагогічних виховних 

систем позашкільних навчальних закладів (Сакун Н. А. переможець 

обласного  та лауреат Всеукраїнського етапу); 

- колектив закладу посів І місце в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів; 

- в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка» (Огер Т.О., Сорокін О. О., 

Полозун Є.В.  - ІІІ місце); 

- в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва позашкільних навчальних 

закладів "Генетична пам’ять українського народу", Михайленко Н.О. – 

ІІ місце, Полозун Є.В. – ІІІ місце, Сідько В.П. – ІІІ місце. 

- у Всеукраїнському конкурсі «Цікава школа» номінація «Нетрадиційне 

заняття», переможці Ніколаєва Л.Л. та Сідько В.П. 

- 9 педагогів за 3 роки  стали переможцями та  лауреатами обласного 

конкурсу «Мозаїка творчої майстерності»  на кращі методичні 

розробки серед педагогів позашкільних навчальних закладів 

естетичного спрямування . 

Постійно педагоги закладу розробляють та випускають методичні 

посібники, друкують свої роботи у фахових виданнях, підвищують свій 

кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі семінарів, 

обласних методичних об'єднань, майстер-класах, навчання на курсах 

післядипломної освіти, а також в рамках атестації: 

 Питанням підвищення компетентності педагогів присвячені:  

 методичний практикум для керівників гуртків  «Створення 

сприятливих умов для особистісного розвитку вихованців»  

 семінар-практикум  для  педагогів-організаторів  шкіл міста «Форма, 

методи, прийоми організації позакласної та позашкільної роботи»  

 творча група організаторів еколого-натуралістичної роботи навчальних 

закладів міста 



 творча група організаторів туристсько-краєзнавчої роботи навчальних 

закладів міста 

 міський семінар-практикум «Партнерство ЗНЗ та позашкільних 

закладів міста через розвиток творчого потенціалу лідерів учнівського 

самоврядування»  

 У своїй професійній діяльності педагоги ЦД та ЮТ використовують 

технологію розвитку навчання та виховання: «Допоможи мені це зробити 

самому». Керівник гуртка не вчить, а допомагає гуртківцю вчитися, пізнавати 

себе і світ. Керівник гуртка не виховує, а допомагає гуртківцю шукати себе 

кращого, не тисне на гуртківця, а створює йому умови для вільного 

самовизначення, не принижує його, а окрилює. Розвиває, плекаючи в дитині 

індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, боячись втратити 

здібності. Такий підхід навчання дає можливість створити позашкільний 

заклад особистісного розвитку і самовдосконалення. У Центрі дитячої та 

юнацької творчості кожного люблять, шанують, цінують, незалежно від 

творчих успіхів, за те, що він людина. Про кожного піклуються настільки, що 

він стає цікавим собі та іншим.  

 

 

 


