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Вступ 

 

Сьогодення вимагає нових підходів до освітнього процесу, передбачає його орієнтацію на впровадження інноваційних технологій, 

спрямованих на здобуття школярами знань, умінь, практичних навичок на основі зв’язку з реальним життям, формуванням базових 

цінностей та компетентностей. 

Діяльність педагогічних колективів у закладах освіти області з питань еколого-натуралістичної, природоохоронної, 

експериментально-дослідницької діяльності та роботи з обдарованими дітьми у 2020 році проводилась відповідно до законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції Нової української школи, Конституції України, наказів, розпоряджень Міністерства освіти і 

науки України, центральних органів виконавчої влади та інших законодавчих актів України. 

Активно співпрацюючи із відділами, управліннями освіти райдержадміністрацій, міських рад, ОТГ та координуючи еколого-

натуралістичну, природоохоронну, експериментально-дослідницьку роботу в області, колектив Вінницької обласної станції юних 

натуралістів (директор Драгомирецька О.А.), спільно із районними станціями: Бершадською, Хмільницькою, Тульчинською, Чечельницькою 

юних натуралістів, 29-ма районним еколого-натуралістичними центрами на громадських засадах, районними позашкільними центрами в 

роботі з дітьми та молоддю у 2020 році працювали над науково-методичною проблемою: «Застосування інноваційних технологій в творчому 

розвитку особистості, як необхідної умови національно-патріотичного виховання гуртківців» та вирішенням завдань: 

- пошук нових форм і методів для здійснення якісної позашкільної освіти; 

- охоплення гуртковою еколого-натуралістичною роботою дітей та молоді різних вікових категорій, нахилів, потреб та інтересів, різних 

можливостей та соціального статусу; 

- підтримка юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у галузі охорони довкілля, стимулювання творчого 
самовдосконалення дітей та учнівської молоді, впровадження допрофесійної освіти та профорієнтаційної роботи шляхом проведення 

конкурсів, оглядів, фестивалів, конференцій, олімпіад та інших форм позакласної роботи; 

- розвиток експериментально-дослідницької роботи в шкільних лісництвах, на шкільних НДЗД, аграрних трудових об’єднаннях 

старшокласників, в роботі гуртків еколого-натуралістичного спрямування, в об’єктах захищеного ґрунту та збереження їх мережі; 

- підвищення якості надання освітніх послуг на інноваційній основі, створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу освітнього процесу; 

- упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-виховну роботу,  розвиток особистісно-орієнтованих 
технологій; 

- запровадження інформативно-комунікаційних педагогічних технологій та проектної діяльності. 

     Координацію освітньої та методичної діяльності в закладі та  області забезпечував педагогічний колектив у складі 61- го основного 

педагога, 22 сумісника та 35 науково-педагогічних працівників вищих освітніх закладів (керівники секцій та консультанти ВМАН). 

З метою підвищення якості та забезпечення доступності позашкільної освіти незалежно від віку, здібностей та уподобань дітей та 

учнівської молоді, залучення до еколого-натуралістичної, природоохоронної та дослідницької роботи учнів сільських шкіл на базі 

навчальних закладів області у 2020 році діяло 741 гуртків еколого-натуралістичного спрямування, в яких поглиблювали свої знання 7496 

учнів. 
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У позашкільних навчальних закладах працювало 238 гуртків, якими охоплено 3398 гуртківців. 

У Вінницькій обласній СЮН діяло 147 гуртків та творчих об’єднань за 45 профілями, якими охоплено  1900 учнів. 

З них: на базі закладу – 39 груп; на базі 14 – ти освітніх закладів м. Вінниці -33 групи; на базі 25 – ти шкіл сільської місцевості – 45 

груп; на базі ДНЗ «ВПУ №7 ВМР» - 2 групи; на базі КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» - 2 групи; на базі Вінницького 

державного педуніверситету ім. М.Коцюбинського – 2 групи; на базі  Прибузької школи-інтернат – 4 групи; на базі КЗ «ВНВК: ЗСШ І-ІІІ ст. 

ДНЗВМР – 4 групи.  

536 учнів навчальних закладів області поглиблюють свої знання у наукових секціях Вінницького територіального відділення МАН, 

що діє на базі обласної станції юннатів. 

В області створено систему роботи наукових товариств учнів, спрямовану на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей 

школярів, поглиблення та систематизацію їх знань у різних галузях науки, сприяння їх духовному самовдосконаленню, професійній 

орієнтації та підготовці до практичної діяльності. 

У 24 наукових товариствах різних закладів освіти області займається більше тисячі старшокласників, з них більшість – школярі 

сільської місцевості. 

У 2020 році 40 учнів-членів Вінницького територіального відділення МАН отримали І місце в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт; 14 – отримали І-ше місце в Ш етапі, з них 5 учнів – з районів та сільських шкіл. 

Залучаючи школярів області до еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментально-дослідницької, оздоровчо-

реабілітаційної роботи, обласна станція юних натуралістів в минулому році провела близько 40 обласних масових заходів (конкурсів, 

обласних творчих тижнів, виставок, науково-практичних конференцій, творчих зустрічей, акцій, декад тощо), якими було охоплено кожен 

четвертий учень області. 

Понад 80% школярів всіх, без винятку, закладів освіти області взяли участь у Всеукраїнських та обласних природоохоронних 

конкурсах, операціях, трудових акціях: «Біощит», «Вчимося заповідувати», «День юного натураліста», «Парад квітів біля школи»,  

«Юннатівський зеленбуд», «Галерея кімнатних рослин», «Птах року», «В об’єктиві натураліста», «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Квітуча 

Україна», «Скарбниця здоров”я», «Український сувенір», «Новорічна композиція», «ХІІІ Міжнародний конкурс еколого-валеологічної 

спрямованості «Метелики – німий шедевр природи» тощо. 

В області діє 45 учнівське лісництво, 10 ланок юних лісівників, 15 закладів освіти успішно співпрацюють із базовими лісництвами, 

що сприяє вихованню в учнів свідомого ставлення до праці та вибору майбутньої професії. 

Вінницька обласна станція юних натуралістів, як школа сприяння здоров’ю, є модернізованою системою освітнього процесу та 

дозвіллевої роботи на засадах компетентнісного підходу до позашкільної освіти, інтегрування зусиль всіх учасників освітнього процесу 

щодо підвищення мотивації на здоровий спосіб життя, виховання соціокультурної активності гуртківців, продовжує активне впровадження в 

освітній процес здоров’язберігаючих технологій та координує дане питання в області через еколого-натуралістичну, природоохоронну та  

дослідницьку діяльність. 

Щоліта на базі закладу діє оздоровча профільна школа «Юннат», оздоровчими заходами охоплений кожен другий вихованець. 

Близько 4 тисяч гуртківців та школярів взяли участь в оздоровчих походах, екскурсіях та експедиціях. 

В області та з гуртківцями закладу проведено 169 екологічних експедицій та 6 одноденних походів. 
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Освітні заклади продовжували роботу на екологічних навчальних стежинах, як невід’ємній частині природоохоронної, 

експериментально-дослідницької роботи. Таких  об’єктів в області нараховується 660, з них в школах – 598, у ДНЗ – 62. 

 534 екологічних агітбригад та екотеатрів, проти 500 в минулому році здійснюють екологічну пропаганду серед школярів та молоді 

області.  

В області діє 19 різноманітних юнацьких секцій з охорони природи, 24 дитячих громадських екологічних об’єднань (загонів, дитячих 

екологічних парламентів, клубів тощо).  

З метою пошуку нових форм і методів трудового навчання та виховання, глибокого інтересу до праці на землі, орієнтації на вибір 

професії, пов’язаної з біологією, екологією, сільськогосподарським виробництвом, в області збережена мережа навчально-дослідних 

земельних ділянок (НДЗД), що діють у 469 школах, 2 позашкільних навчальних закладах. В освітніх закладах області нараховується 17 

теплиць та 452 об’єкти захищеного грунту ((парники, розсадники). 

Випробуваною формою трудового виховання школярів є створення в закладах освіти трудових аграрних об’єднань старшокласників, 

учнівських виробничих бригад, трудових загонів. 

В області діє 4 учнівських виробничих структурних бригади (наявність землі, технічних засобів обробітку грунту, виробниче 

навчання протягом навчального року),  250 трудових аграрних об’єднань, створених на базі учнівських навчально-дослідних земельних 

ділянок та 96 ланок учнівської молоді. Понад 3,5 тисячі юнаків і дівчат працюють у ланках овочівників, рослинників, садоводів, 

тваринників, ландшафтних дизайнерів, які обробляють близько 212,8 га землі, з них, площі орендованих земель складають близько 30 га. 

Продовжується робота по розширенню мережі зоолого-тваринницьких ферм. 

Результатом ефективної роботи обласної СЮН та педагогічних колективів області є перемога у понад 20 різноманітних 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах:  

- Всеукраїнська виставка «Україна – сад»; 

- Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології (9-11 років) «Юний дослідник»; 

- Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 

- Всеукраїнський конкурс-науково-дослідницьких робіт (7-9 класи); 

- Всеукраїнський конкурс юних флористів; 

- Всеукраїнські трудові акції: «Галерея кімнатних рослин», «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Кролик», «Парад квітів біля 
школи», «Юннатівський зеленбуд»; 

- природоохоронні акції: «Птах року», «День Землі», «Ліси для нащадків», «День юного натураліста», «Джерело»; 

- Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»; 

- Відбірковий етап Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 

- Вихованці стали призерами Національного етапу «IntelEko Україна. 
Поширення інноваційних форм навчально-виховної роботи здійснювалось через методичну діяльність: підготовка та видавництво 

різноманітних методичних матеріалів (рекомендацій, розробок, збірок, бюлетенів, проектів, дидактичних матеріалів, навчальних програм, 

посібників). У 2020 році їх кількість складає 19. 
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Методичні матеріали працівників обласної станції юннатів успішно представлені на ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти – 2020» - золота медаль та диплом; у Ш етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів 

(НЕНЦУМ м. Київ – 2020 р.) –5  призових місць; у виставці методичної продукції Всеукраїнських педагогічних читань (НЕНЦУМ м. Київ – 

2020 р.) – 3 призових місця. 

За підсумками Всеукраїнського конкурсу «Золота когорта позашкільників – 2020 року», заклад нагороджений дипломом переможця 

серед позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування обласного підпорядкування. 

В закладі діють: Концепція компетентнісного підходу, як основа якості змісту освіти, Концепція інноваційного розвитку, Концепція 

національно-патріотичного виховання, Концепція здоров’язберігаючих технологій.  

Адміністрацією закладу проведена відповідна робота по зміцненню матеріально-технічної бази та поточного ремонту навчальних 

приміщень. Кошторисом на 2020 рік на утримання закладу передбачені видатки в сумі 853860,828 тис. грн., з них профінансовано 92%; 

МАН – 860 тис. грн., з них профінансовано 100%. 

Разом з тим потребує покращення робота: 

- із дистанційних форм освіти; 

- забезпечення профільного навчання; 

- запровадження сучасних ІКТ в гурткову роботу; 

- підключення до інтернет мережі освітніх закладів в сільській місцевості. 

У 2021 році педагогічний колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів продовжить роботу над науково-методичною 

проблемою закладу: «Застосування інноваційних технологій в творчому розвитку особистості, як необхідної умови національно-

патріотичного виховання гуртківців». Пріоритетними напрямками роботи будуть: 

- Вдосконалення профорієнтаційної роботи з вихованцями, забезпечення профільного навчання та допрофесійної підготовки; 

запровадження Stem – освіти; 

- Активне впровадження в освітній процес інноваційних технологій та методик; 

- Здійснення наукового та методичного супроводу; підвищення професійного рівня педагогів в організації освітнього процесу; 

- Тісна співпраця з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», вищими освітніми закладами, науковими, державними та 

громадськими організаціями;  

- Вдосконалення роботи психологічної служби; запровадження інклюзивної позашкільної освіти. 

 

 

І. Організаційно-адміністративна система 

 

ПРОЕКТИ №№ 1, 2 

 

Назва системи: управління, контроль, моніторинг навчально-виховного процесу, організація раціональної моделі утримання та розвитку 

сучасного позашкільного закладу. 
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Мета: інтеграція адміністративного та громадського впливу на підвищення мотивації та стимулювання діяльності колективу позашкільного 

закладу визначення пріоритетів на перспективу для кінцевого результату. 

Завдання: 

- застосувати різноманітні традиційні та інноваційні активні форми, методи, адекватні їх засоби для реалізації змісту освіти і виховання 

учнів у позашкільному закладі та ефективного формування творчої мотивації особистості на розвиток і життєдіяльність її у 

навколишньому середовищі; 

- формувати відкриту і демократичну модель системи управління позашкільним закладом з елементами державного управління та 

громадського контролю; 

- пошук конструктивних стратегічних ідей, їх розвиток і застосування, як рушійної сили модернізації освітньої діяльності в умовах даного 

позашкільного закладу.; 

- вибір оптимальних форм роботи з вихованцями різних вікових та освітніх категорій. Моніторинг виконання повноважень, 

кваліфікаційних обов’язків, якості наданих освітніх послуг; 

- забезпечення якісних та безпечних умов навчально-виховного процесу у закладі. 

Дата:  2021 рік. 

Відповідальний: методичні працівники, завідувачі відділами, працівники господарського блоку та бухгалтерії, адміністрація. 

Керівники:Драгомирецька О.А., директор, Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи, Грузевич Г.І., головний 

бухгалтер. 

Очікувані результати: 
- якісне управління та моніторинг навчально-виховним процесом сучасного позашкільного закладу нового типу; 

- чітка організація забезпечення, фінансового регулювання та утримання закладу впродовж 2021 року; 

- створення системи контрольно-оцінювальних заходів для регулювання якості позашкільної освіти; 

- створення команди однодумців з числа керівників структурних підрозділів; 

- забезпечення дії ефективної моделі моніторингу та управління закладом; 

- досягнення трьох складових успішного керівництва закладом: розуміння, компетентності, відповідальності. 

 

 

ПРОЕКТ № 1. «Моніторинг, керівництво і контроль навчально-виховним процесом Вінницької обласної станції юних натуралістів в умовах 

проектно-модульного управління». 

 

Мета: створення системи моніторингу якості освіти та механізму комплексного системного аналізу освітнього процесу. Керування якістю 

освіти, як на рівні проектування освітнього процесу так і в ході її функціонування. 

Забезпечення чіткої інтегрованої співпраці педагогічного, батьківського, самоврядного дитячого колективів, ради трудового 

колективу, профкому та координації дій всіх структурних підрозділів закладу з метою ефективного розвитку креативної особистості 

учня у 2021 році. 
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Завдання: 
- активне інформаційне забезпечення освітнього моніторингу та освітнього процесу; 

- організація наукових досліджень; 

- професійна підготовка педагогічного колективу; 

- керування освітнім процесом; 

- системні інноваційні нововведення в навчально-виховний процес. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: заступник директора з навчально-виховної роботи, методична служба, завідувачі відділами. 

Керівники:Драгомирецька О.А., директор, Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи, завідуючі відділами, методичні 

працівники. 

Очікувані результати: 
- відпрацювання сучасних освітніх технологій на інноваційній основі для надання якісної позашкільної освіти; 

- створення науково-методичних та морально-психологічних умов для творчості, креативної діяльності педагогів закладу; 

- організація інтегрованої співпраці всіх ланок та структурних підрозділів у навчально-виховному процесі через систему рівноправного 

партнерства, інформаційної достатності, проектування, колегіальності, ефективного взаємоконтролю; 

- чітка злагоджена робота педагогічного колективу в умовах проектно-цільової системи життєдіяльності закладу. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Початок 2021-2022 навчального року. Модуль 2 – Управління, керівництво, контроль. Модуль 3 –  Педагогічні 

ради. Модуль 4 –  Моніторинг – складова переходу навчально-виховного процесу закладу до новітніх методик інноваційної 

діяльності.  

 

Модуль 1. Початок 2021-2022 навчального року 

 

Мета: забезпечення чіткої інтегрованої співпраці педагогічного, батьківського та самоврядного дитячого колективів, ради трудового 

колективу, профкому та координації дій всіх структурних підрозділів закладу з метою ефективного розвитку креативної особистості 

учня у 2021- 2022 н. році 

Завдання: 
- сформувати мережу творчих об’єднань учнів (гуртків) інтерактивних форм інноваційного характеру створивши відповідні умови для їх 

роботи; 

- провести зустрічі з батьківською громадськістю; 

- провести засідання ради трудового колективу, профкому, адміністрації з метою погодження плану роботи закладу у 2013-2014 

навчальному році; 

- погодити форми і терміни проведення виборчої кампанії до учнівського парламенту; 

- розробити перспективу проведення обласних та внутрізакладових масових заходів, конкурсів, акцій, календарний план масових заходів; 

- здійснювати ефективне інформаційно-методичне забезпечення та програмне обслуговування навчально-виховного процесу. 
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Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагоги закладу. 

Керівник:Драгомирецька О.А., директор. 

Очікувані результати: створення чіткого, відпрацьованого механізму роботи всіх структурних підрозділів закладу: господарського сектора, 

фінансових органів, інформаційно-методичної, психолого-педагогічної служб для забезпечення навчально-виховного процесу в 

умовах новітнього позашкільного закладу. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  

Педагогічна рада «Розбудова стратегії розвитку освітнього середовища в закладі у 

відповідності до критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності педагогічних 

працівників та оцінювання навчальних досягнень вихованців». 

08 вересня 
Драгомирецька О.А., 

Павлюк С.Ю. 

2.  Свято першого дзвоника «Юннати збирають друзів» Вересень  
Гайдей О.О., Мельник 

В.А. 

3.  
Засідання методичної ради, ради трудового колективу, профспілкового комітету та 

адміністрації закладу з питань затвердження навчальних, календарно-тематичних планів. 
Вересень 

Павлюк С.Ю., Шмаль 

Н.А. 

 

Модуль 2. Управління, керівництво, контроль 

 

Мета: розвиток технології, управлінської культури та моніторингу освіти в закладі. Якісне оновлення змісту позашкільної освіти і 

виховання засобами впровадження інтерактивних інноваційних технологій, впровадження ефективного державного та громадського 

контролю; забезпечення зростання якості позашкільної освіти на регіональному рівні. 

Завдання: 
- моніторинг проблемного простору в закладі, виявлення проблем; 

- вибір ефективного управлінського досвіду, форм його впровадження та вирішення проблемних питань; 

- визначення стратегії розвитку та її цілі; 

- дотримання вимог керованості і підпорядкованості з чітко визначеними повноваженнями та відповідальністю за якість виконаної роботи 

на всіх рівнях навчально-виховного процесу; 

- домогтися координації дій всіх ланок причетних до управлінсько-контрольної діяльності; 

- активізувати участь у навчально-виховному процесі батьківської громадськості, дитячих самоврядних та громадських організацій через 

гласність у їх роботі. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: заступники директора, завідувачі відділами. 

Керівник:Драгомирецька О.А., директор. 

Очікувані результати: 
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- запровадження інноваційних новітніх технологій та модернізація управлінської діяльності на засадах та принципах сталого розвитку; 

- створення системи контролю та керівництва, забезпечення педагогічного моніторингу з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- вироблення системи прийняття управлінських рішень для забезпечення стійкого функціонування та динамічного розвитку закладу; 

- досягнення чіткої, ритмічної роботи позашкільного закладу з реалізації проблеми. Забезпечення державно-управлінської діяльності з 

поєднанням державного і громадського контролю і керівництва. Отримання об’єктивної інформації, виявити проблеми, визначення 

передумов для прийняття управлінських рішень щодо запровадження інтерактивних інноваційних технологій. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  
Контроль за виконанням умов колективної угоди між адміністрацією і профкомом на 

2021 рік та положень внутрішньо станційного розпорядку роботи закладу. 
Постійно 

Драгомирецька О.А., 

Побережнюк І.Г. 

2.  
Стабільність становлення мережі учнівських творчих об’єднань закладу та укладання 

угод про співпрацю. 
Постійно 

Павлюк С.Ю., зав. 

відділ., керівники 

УТО 

3.  
Налагодження системи відвідування занять гуртків, масових заходів (за окремим планом 

та графіком). 

Не рідше 2 раз на 

тиждень 

Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю., зав. відділами, 

методисти 

4.  

Перевірка документації:   

- Плани роботи (тижневі, квартальні, річні). 1 раз на місяць 
Драгомирецька О.А., 

Павлюк С.Ю. 

- Журнали гурткової роботи гуртків. 1 раз на місяць 

Драгомирецька О.А., 

Павлюк С.Ю., зав. 

відділами 

- Поурочні конспекти, дидактичний матеріал. 2 рази на семестр 
Павлюк С.Ю., зав. 

відділ., методисти 

5.  

Презентація творчих досягнень відділів:   

- Відділ організаційно-масової та організаційної роботи. Жовтень Гайдей О.О. 

- Відділ зоології і тваринництва. Грудень Черній В.А. 

- Відділ декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва. Квітень Таранюк О.В. 

- Відділ біології та сільського господарства. Жовтень Мигун П.П. 

- Відділ екології та охорони природи. Листопад Побережнюк І.Г. 

- Відділ іннваційних технологій та роботи з обдарованими дітьми Грудень Страшевський Ю.М. 
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Графік здійснення контрольних і управлінських дій 

 

№ Зміст заходів Відповідальний 

Січень 

1.  Про посилення протипожежного захисту закладу та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під 

час зимових канікул 

Павлюк С.Ю. 

2.  Про підсумки проведення виставки природоохоронних листівок «Збережемо зелену красуню»  в рамках  акції 

«Ялинка без ялинки» 

Таранюк О.В. 

3.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Новорічна композиція». Чупринко І.М. 

4.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір». Чупринко І.М. 

5.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи». Чупринко І.М. 

6.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення 

«Галерея кімнатних рослин». 

Чупринко І.М. 

7.  Про організацію та проведення ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Корінна Т.М. 

8.  Про участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму . 

Корінна Т.М. 

9.  Про участь в Національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF 

2020» «Intel-Еко Україна».   

Корінна Т.М. 

10.  Про проведення обласного етапу Міжнародного екологічного конкурсу Іваськевич Г.Л. 

11.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» Гаврилюк І.А. 

12.  Про участь у обласному заочному етапі  Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів та винахідників 

«Природа – людина виробництво – екологія» 

Корінна Т.М. 

13.  Про проведення обласного тижня здорового способу життя ««Молодь за здоровий спосіб життя»» Баланюк О.В. 

14.  Про участь у фінальному етапі Всеукраїнському конкурсі юних зоологів та тваринників Баланюк О.В. 

15.  Про проведення обласного етапу тижня зоології та тваринництва Баланюк О.В. 

16.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Кролик» Баланюк О.В. 

17.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка» Баланюк О.В. 

18.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» Баланюк О.В. 

Лютий  

1.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон». Жовтоножук Л.Я. 

2.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад». Жовтоножук Л.Я. 

3.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу НДЗД Жовтоножук Л.Я. 

4.  Про організацію та проведення загально станційних зборів «Як стати супербатькоми….» Павлюк С.Ю. 
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5.  Про організаціюроботи серед неповнолітніх із попередження шкідливих звичок та формування здорового 

способу життя 

Павлюк С.Ю. 

6.  Про ефективність роботи гуртків у вихідні дні. Павлюк С.Ю. 

7.  Про організацію та проведення Шевченківських днів Павлюк С.Ю. 

8.  Про  проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик. Жовтоножук Л.Я. 

9.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Дивовижна теплиця». Жовтоножук Л.Я. 

10.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» Гаврилюк і.А. 

11.  Про проведення обласного етапу конкурсу «Юний дослідник». Жовтоножук Л.Я. 

12.  Про організацію  та проведення обласного тижня народознавства «Любіть Україну вишневу свою». Чупринко І.М. 

13.  Про організацію та  проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з квітникарства і  ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна». 

Чупринко І.М. 

14.  Про проведення  обласного (заочного ) етапу Всеукраїнського еколого-мистецького фестивалю «Ленд-арт 

весна-2021» 

Чупринко І.М. 

15.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Україна рушникова». Чупринко І.М. 

16.  Про підсумки ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Корінна Т.М. 

17.  Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти « 

Земля наш спільний дім». 

Корінна Т.М. 

18.  Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  колективівекологічної просвіти « Земля наш 

спільний дім».  

Корінна Т.М. 

19.  Про підсумки  проведення обласного тижня здорового способу життя «Молодь за здоровий спосіб життя» Баланюк О.В. 

20.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Птах року 2021» Баланюк О.В. 

21.  Про проведення обласного заочного етапу Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» Баланюк О.В. 

Березень 

1.  Про підсумки проведення обласного етапу конкурсу «Юний дослідник». Жовтоножук Л.Я. 

2.  Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення 

приміщень навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин». 

Чупринко І.М. 

3.  Про організацію  та проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи». Чупринко І.М. 

4.  Про проведення  обласної природоохоронної акції «Скарбниця здоров’я» Чупринко І.М. 

5.  Про  організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. Чупринко І.М. 

6.  Про результати атестації педагогічних працівників у 2020 – 2021 н.р. Павлюк С.Ю. 

7.  Про організацію та зміст роботи в період весняних шкільних канікул Павлюк С.Ю. 

8.  Про організацію та проведення природоохоронної акції «Первоцвіт» Гайдей О.О. 

9.  Про  участь у ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Корінна Т.М. 
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10.  Про участь у Міжнародній  науково-практичній конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна – 

очима молодих». 

Корінна Т.М. 

11.  Про підсумки вивчення системи роботи педагогів закладу, що атестуються Шмаль Н.А. 

12.  Про організацію та проведення декади педагогічної майстерності Шмаль Н.А. 

13.  Про підсумки проведення обласного етапу Міжнародного екологічного конкурсу. Іваськевич Г.Л. 

14.  Про підсумки  проведення обласного тижня зоології та тваринництва Баланюк О.В. 

15.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Кролик» Баланюк О.В. 

16.  Про підсумки  проведення обласного етапу Всеукраїнської акція «Годівничка» Баланюк О.В. 

17.  Про підсумки  проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна 

галерея» 

Баланюк О.В. 

Квітень 

1.  Про підсумки  проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Квітуча Україна». Чупринко І.М. 

2.  
Про підсумки проведення  обласного (заочного) етапу Всеукраїнського еколого-мистецького фестивалю 

«Лендарт весна-2021» 
Чупринко І.М. 

3.  Про проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності Павлюк С.Ю. 

4.  Про організацію та проведення літньої навчальної практики та екскурсій Павлюк С.Ю. 

5.  Про проведення обласної  природоохоронноЇ  акції «Прикрасимо дім в якому ми живемо» Іваськевич Г.Л. 

6.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» Іваськевич Г.Л. 

7.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного руху «Зелена естафета» Іваськевич Г.Л. 

8.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит» Баланюк О.В. 

9.  Про підсумки проведення обласного заочного етапу Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» Баланюк О.В. 

10.  Про підсумки проведення обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» Баланюк О.В. 

Травень 

1.  Про підсумки проведення обласного тижня народознавства «Любіть Україну вишневу свою». Чупринко І.М. 

2.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. Чупринко І.М. 

3.  Про виконання навчальних планів і програм гурткової роботи у 2020-2021 навчальному році Шмаль Н.А. 

4.  Про підсумки інформаційно-методичної роботи у 2020-2021 навчальному році Шмаль Н.А. 

5.  Про підсумки освітньої роботи закладу 2020 – 2021 н.р. Павлюк С.Ю. 

6.  
Про роботу педагогічного колективу закладу влітку 2021 року та організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку гуртківців 

Павлюк С.Ю. 

7.  Про нагородження кращих гуртківців, керівників гуртків закладу за підсумками 2020 – 2021 н.р. Павлюк С.Ю. 

8.  Про проведення обласного етапу заочного Всеукраїнського конкурсу «Мала річка моєї Батьківщини» Іваськевич Г.Л. 

9.  Про проведення обласного  етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв Іваськевич Г.Л. 
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10.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв Іваськевич Г.Л. 

11.  Про проведення обласного природоохоронного конкурсу «Прикрасимо дім в якому ми живемо» Іваськевич Г.Л. 

12.  Про ефективність організації гуртків сільськогосподарського напряму в освітніх закладах області Жовтоножук Л.Я. 

Червень  

2. 
Короткий аналіз роботи Вінницької обласної СЮН, закладів освіти області з еколого-натуралістичної, 

природоохоронної, дослідницької та роботи з обдарованими дітьми у 2020-2021 навчальному році 

Шмаль Н.А. 

3. Про охорону життя і здоров’я дітей під час роботи в літній період.  Павлюк С.Ю. 

4. Про підсумки проведення обласної природоохоронної  акції «Прикрасимо дім в якому ми живемо» Іваськевич Г.Л. 

Серпень 

1. Про проведення огляду готовності навчальних кабінетів до роботи у 2021 – 2022 н.р. Павлюк С.Ю. 

2. Про підсумки проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Мала річка моєї батьківщини» Іваськевич Г.Л. 

3..  Про проведення обласного зльоту УВБ та  трудових аграрних об’єднань старшокласників Жовтоножук Л.Я. 

Вересень  

1.  Про проведення обласного тижня біології, рослинництва та експериментального дослідництва Жовтоножук Л.Я. 

2.  Про участь у Всеукраїнському дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів Корінна Т.М. 

3.  Про проведення загальних зборів МАН Корінна Т.М. 

4.  Про початок навчального року у ВМАН Корінна Т.М. 

5.  Про участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії Корінна Т.М. 

6.  Про створення атестаційної комісії Павлюк С.Ю. 

7.  Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2021-2022н.р. Павлюк С.Ю. 

8.  Про організацію роботи з молодими педагогами Павлюк С.Ю. 

9.  Про відповідальність за збереження життя і здоров я учасників навчально – виховного процесу.  Павлюк С.Ю. 

10.  Про призначення відповідальних за пожежну безпеку та виконання вимог Правил Пожежної безпеки в закладі. Павлюк С.Ю. 

11.  Про організацію роботи з профілактики правопорушень та злочинності в закладі. Павлюк С.Ю. 

12.  Про створення постійної комісії з перевірки знань з охорони праці. Павлюк С.Ю. 

13.  Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу Павлюк С.Ю. 

14.  Про організацію та проведення дня відчинених дверей «СЮН скликає друзів» Павлюк С.Ю. 

15.  Про проведення місячника безпеки руху «Увага! Діти на дорозі!» Павлюк С.Ю. 

16.  Про затвердження навчального плану, мережі гуртків 2021-2022н.р. Павлюк С.Ю. 

17.    

18.  Про організацію інформаційно-методичної роботи у 2021-2022 навчальному році. Шмаль Н.А. 

19.  Про програмове забезпечення гуртків та творчих об’єднань у 2021-2022 навчальному році Шмаль Н.А. 

20.   Про проведення в обласного етапу заочної Всеукраїнської акції «День юного натураліста» Іваськевич Г.Л. 
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21.  Про проведення обласного етапу заочної всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для 

нащадків» 

Іваськевич Г.Л. 

22.  Про проведення обласного етапу заочної Всеукраїнської Трудової  акції «Юннатівський зеленбуд» Іваськевич Г.Л. 

23.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати» Іваськевич Г.Л. 

24.  Про проведення обласного заочного етапу ІV Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» Баланюк О.В. 

25.  Про організацію та проведення виставок голубів, декоративних та свійських тварин. Черній В.А. 

Жовтень  

1.  Про підсумки  проведення обласного тижня біології, рослинництва та експериментального дослідництва  Жовтоножук Л.Я. 

2.   Про підсумки проведення обласного зльоту УВБ та  трудових аграрних об’єднань старшокласників. Жовтоножук Л.Я.  

3.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція». Чупринко І.М. 

4.  Про затвердження плану дій закладу щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у разі різкої зміни 

погодинних умов або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в осінньо – 

зимовий період 

Павлюк С.Ю. 

5.  Про проведення обласного тижня екології та охорони природи. Іваськевич Г.Л. 

6.  Про проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір». Чупринко І.М. 

7.  Про участь у Всеукраїнській  науково-технічній  виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

Корінна Т.М. 

8.  Про участь у Всеукраїнському конкурсі  «Розкрилля душі» Корінна Т.М. 

9.  Про організацію та проведення декади педагогічної майстерності Шмаль Н.А. 

10.   Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного натураліста» Іваськевич Г.Л. 

11.  Про проведення виставки дитячих робіт з природного матеріалу «Осінні фантазії» в рамках природоохоронної 

акції «Опале листя» 

Побережнюк І.Г. 

12.  Про  підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» Іваськевич Г.Л. 

13.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» Іваськевич Г.Л. 

14.  Про проведення обласного природоохоронного конкурсу «Країна веселкова» Іваськевич Г.Л. 

15.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит» Баланюк О.В. 

16.  Про проведення конкурсу «Фотовиставка «Я і мій домашній улюбленець»» Баланюк О.В. 

Листопад  

1.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон». Жовтоножук Л.Я. 

2.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад». Жовтоножук Л.Я. 

3.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу НДЗД. Жовтоножук Л.Я. 

4.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик». Жовтоножук Л.Я. 

5.  Про підсумки проведення обл. етапу Всеукраїнського конкурсу «Дивовижна теплиця Жовтоножук Л.Я. 
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6.  Про проведення обл. етапу Всеукраїнського хакатону для учнівської молоді «XІ  REALITY HACK - 2021». Жовтоножук Л.Я. 

7.  Про ефективність інноваційних форм в роботі методичних об’єднань відділів закладу  у 2021 році Шмаль Н.А. 

8.  Про підсумки  проведення обласного етапу V етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати» Іваськевич Г.Л. 

9.  Про підсумки проведення обласного тижня екології та охорони природи Іваськевич Г.Л. 

10.  Про підсумки проведення виставки дитячих робіт з природного матеріалу «Осінні фантазії» в рамках 

природоохоронної акції «Опале листя» 

Побережнюк І.Г. 

11.  Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «Птах року 2021» Баланюк О.В. 

12.  Про підсумки проведення конкурсу «Фотовиставка «Я і мій домашній улюбленець»» Баланюк О.В. 

Грудень 

1.  
Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення 

«Галерея кімнатних рослин». 
Чупринко І.М. 

2.  Про підсумки  проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи». Чупринко І.М. 

3.  Про підсумки проведення  обласної природоохоронної акції «Скарбниця здоров я» Чупринко І.М. 

4.  Про підсумки проведення обласного природоохоронного конкурсу «Країна веселкова» Іваськевич Г.Л. 

5.  Про проведення обласного етапу заочного Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» Іваськевич Г.Л. 

6.  
Про проведення виставки природоохоронних листівок «Збережемо зелену красуню»  в рамках  акції «Ялинка 

без ялинки» 
Таранюк О.В. 

7.  Про видавничу діяльність у 2021 році Шмаль Н.А. 

8.  Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою закладу Шмаль Н.А. 

9.  Про організацію та проведення заходів в рамках природоохоронної акції «Годівничка» Черній В.А. 

 

Модуль 3. Педагогічні ради 

 

Мета: створення лабораторії педагогічної майстерності, як умови творчого розвитку педагогів і учнів та впровадження стратегії управління 

сучасного позашкільного закладу, створення стратегії розвитку якості освіти в позашкільному закладу. 

Завдання: 
- провести через призму педагогічних рад ідеї інформаційно-освітньої роботи новітніх технологій в умовах позашкільного закладу; 

- створити ситуацію творчості при проведенні педрад; 

- запровадити єдність діяльності педагогічного колективу учнівського самоврядування, батьківської громадськості; 

- педагогічна рада має стати засобом моніторингу досягнень закладу. 

Дата: 2021 рік.  

Відповідальний: заступник директора з навчально-виховної роботи, методичні працівники, завідувачі відділами, педагогічні працівники 

закладу. 

Керівник:Драгомирецька О.А., директор. 
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Очікувані результати: організований навчально-виховний процес через впровадження новітніх освітніх технологій, прогресивна діяльність 

педагогів, як ефективний засіб особистісно спрямованого виховання учнів позашкільного закладу. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

І засідання 

-  
Про підсумки та якість освітнього процесу в закладі у І семестрі та основні проектні 

завдання на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. 

Січень 

Драгомирецька О.А., 

завідувачі відділами 

-  
Про моніторинг дотримання вимог організації безпечних умов освітньої діяльності закладу 

у 2020-2021 навчальному році 

Павлюк С.Ю., 

Юрченко О.А. 

-  
Про стан забезпечення виконання обласної цільової програми роботи з обдарованою 

молоддю на 2018-2022 рр. 

Страшевський Ю.М., 

Корінна Т.М. 

-  

Про затвердження: 

- Звіту про роботу закладу за 2020 рік. 

- Плану роботи обласної СЮН на 2021 рік. 

- Освітньої програми закладу за 2020-2021 навчальний рік. 

Драгомирецька О.А., 

Павлюк С.Ю. 

-  Про стан ведення ділової документації закладу та затвердження номенклатури справ  Драгомирецька О.А. 

-  Про результати еколого-природоохоронної діяльності в закладах освіти області у 2020 році  

ІІ засідання 

1.  
Про інтеграцію концептуальних засад Нової української школи в освітній простір 

позашкілля області 

Травень 

Павлюк С.Ю. 

2.  
Про створення комплексної національно-патріотичної моделі закладу в рамках 

Національної стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 рр. 

Мигун П.П., Мельник 

В.А. 

3.  

Розвиток мережі, різноманітних форм творчих учнівських об’єднань національно-

прикладного мистецтва, як дієва форма набуття національно-патріотичних 

компетентностей здобувачів освіти. 

Чупринко І.М. 

4.  Про результати атестації педагогічних працівників закладу в 2020-2021 навчальному році. Павлюк С.Ю. 

5.  

Про порядок завершення 2020-2021 навчального року, попереднє тижневе навантаження 

педагогічних працівників закладу на 2021-2022 навчальний рік та вручення посвідчень про 

позашкільну освіту 

Драгомирецька О.А. 

6.  
Про порядок організації та проведення змістовного відпочинку вихованців закладу влітку 

2021 року. 
Павлюк С.Ю. 

7.  
Булінг. Практика його запобігання та протидії в колективі закладу та створення безпечного 

середовища в ньому. 
Андрійчук Н.А. 

ІІІ засідання 
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1.  
Шляхи підвищення рівня екологічного освіти та виховання здобувачів освіти області через 

організацію та проведення практичних природоохоронних масових заходів. 

Вересень 

Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г. 

2.  Про підсумки інформаційно-методичної роботи закладу у 2020-2021 навчальному році. Шмаль Н.А. 

3.  
Про перспективи в роботі педагогічного колективу закладу над науково-методичною 

проблемою закладу. 
Шмаль Н.А. 

4.  

Про початок 2021-2022 навчального року. Завдання та програмні перспективи розвитку 

позашкільного закладу. 

Затвердження: 

- тижневого педнавантаження на 2021-2022 навчальний рік; 

- мережі гуртків закладу на 2021-2022 навчальний рік; 

- розкладу роботи творчих об’єднань та гуртків на І семестр 2021-2022 навчального року; 

- графіка роботи працівників закладу на І півріччя 2021-2022 навчального року; 

- освітньої програми на 2021-2022 навчальний рік. 

Драгомирецька О.А., 

Павлюк С.Ю. 

5.  Про виконання освітньої програми закладу в 2020-2021 навчальному році.  

ІV засідання 

1.  
Концептуальні засади трудового виховання учнівської молоді області реалізація завдань 

Державної програми «Сільська школа 2018-2022 рр» 

Грудень 

Жовтоножук Л.Я. 

2.  
Використання сучасних освітніх технологій як необхідна передумова розвитку педагога і 

творчих здібностей вихованців закладу. 
Павлюк С.Ю. 

3.  
Про форми, зміст і порядок організації інформаційної методичної роботи в закладі у 2021-

2022 навчальному році. 
Шмаль Н.А. 

4.  Звіт про роботу структурних підрозділів у 2021 році (відділів). 

Павлюк С.Ю., Мигун 

П.П., Побережнюк І.Г., 

Гайдей О.О., Черній 

В.А., Таранюк О.В. 

5.  
Про результати моніторингу охоплення дітей області позашкільною освітою в умовах 

децентралізації для формування єдиного інформаційно-освітнього простору. 

Драгомирецька О.А., 

Шмаль Н.А. 

6.  
Про порядок проведення чергової атестації педагогічних працівників закладу у 2021-2022 

навчальному році. 
Павлюк С.Ю. 

 

Модуль 4. Моніторинг – складова переходу освітнього процесу колективу закладу  

до новітніх методик інноваційної діяльності 

 

Мета: створення прогностичної моделі інноваційного позашкільного закладу з чітким уявленням кінцевої мети та його місця в системі 
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державної освіти. 

Завдання: 
- досконале оволодіння теорією проектування і моделювання педагогічних систем в позашкільному закладі; 

- розроблення моделі особистості вихованця закладу, як активного громадянина України в перспективі; 

- визначення стратегії і тактики в реалізації мети проекту; 

- закладення основних проектних завдань в віртуальну Інтернет мережу для відбору ймовірних інноваційних форм, технологічних карт 

моніторингу аналізу і контролю; 

- систематичний аналіз проведеної роботи; виведення рейтингу всіх учасників навчально-виховного процесу за рік. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: методисти, завідуючі відділами, керівники гуртків, вихованці. 

Керівники:Драгомирецька О.А., директор, Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи, Шмаль Н.А., завідуюча 

відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: 
- визначення перевіреного практикою переліку моніторингових об’єктів дослідження, які репрезентуватимуть освітню систему закладу для 

визначення тенденцій розвитку; 

- впровадження пріоритетів акмеології в роботу педагогів закладу; 

- рівень особистісного розвитку, діяльнісна самостійність, самовизначення і самореалізація, визначення життєвої і професійної траєкторії 

вихованців. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  Продовження моніторингу освітнього процесу у закладі на 2021.р. Червень-серпень 
Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 

2.  Проведення педагогічного аналізу виконання освітньої програми закладу до 2022 року. Червень 
Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 

3.  
Продовження розвитку електронної програми моніторингу взаємодії всіх ланок управління 

освітнім процесом закладу гуртківець-педагог-психолог-методист-адміністрація. 
Вересень 

Драгомирецька О.А., 

Павлюк С.Ю., Шмаль 

Н.А., Андрійчук Н. І. 

4.  Продовження моніторингу з усіх видів педагогічного аналізу та контролю на 2021.р. Вересень 
Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 

 

 

ПРОЕКТ № 2. Фінансово-господарська діяльність 

 

Мета: удосконалення механізму новітнього управління закладом, спрямованого на модернізацію матеріально-технічної бази та виважений 
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управлінський та фінансовий маркетинг. 

Завдання: 
- забезпечення системного підходу для організації фінансового супроводу реалізації проектів річного плану; 

- через впровадження інноваційного підходу, розвивати професійне ведення господарської діяльності; 

- використовуючи фінансовий маркетинг і менеджмент в освіті забезпечити ефективне залучення додаткових коштів для розвитку 

матеріальної бази закладу. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальні: заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з господарської роботи, головний бухгалтер, 

завідуючі відділами, керівники гуртків, вихованці. 

Керівник:Драгомирецька О.А., директор. 

Очікувані результати: створення новітнього позашкільного закладу з потужною навчально-матеріальною базою, оптимальною фінансово-

економічною стратегією, інноваційним освітнім простором. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Удосконалення навчально-матеріальної бази. Модуль 2 – Організація роботи бухгалтерії. Модуль 3 – 

Господарська робота. 

 

Модуль 1. Удосконалення навчально-матеріальної бази 

 

Мета: створення умов для забезпечення високоякісного навчально-виховного процесу позашкільної освіти і виховання та роботи з 

педагогічним загалом області. 

Завдання: 
- забезпечити умови роботи гуртків відповідно до єдиного узгодженого розкладу закладу; 

- розробити систему обслуговування систем тепло-, водо-, енергозбереження; 

- використовувати навчально-матеріальну базу закладу для організації суспільно-корисної праці, навчально-виховних практик для учнів 

СЗОШ області та студентів вузів. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: заст. директора з господарської роботи, завідуючі відділами. 

Керівник:Драгомирецька О.А., директор, Юрченко О.А., заст. директора з господарської роботи, завідуючі відділами. 

Очікувані результати: підготовка службових, підсобних приміщень закладу прибудинкових територій для організації навчально-виховного 

процесу з дітьми. Забезпечення навчально-матеріальної бази закладу для роботи позашкільного закладу в умовах інноваційної 

діяльності. 

 
№  Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

1.  
Сформувати бібліотечний фонд закладу, поповнити набір шкільних підручників для 

учнів загальноосвітніх закладів на 2021.р. 
 

Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 
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2.  
Закупити обладнання для проведення лабораторних та польових досліджень у відділи 

екології та охорони природи, біології. 
ІІІ квартал 

Юрченко О.А., 

завідуючі відділами 

3.  Придбати туристично-спортивний інвентар та 10 пар лиж. ІІ квартал Юрченко О.А. 

4.  
Поповнити видовий склад екзотичних тварин та рослин в лабораторіях закладу та 

тепличному господарстві. 
Протягом року 

Черній В.А., 

Слободяник Т.В. 

5.  Закупити телевізори та ноутбуки у  відділи. Протягом року Юрченко О.А. 

 

Модуль 2. Організація роботи бухгалтерії 

 

Мета: досягнути досконалості в організації роботи фінансового блоку позашкільного закладу, модернізація всіх процесів пов’язаних з 

фінансовими операціями та обліком. 

Завдання: 
- переглянути ефективну розстановку кадрів та розподіл функціональних обов’язків; 

- продовжувати забезпечення роботі співпраці бухгалтерії через мережу Інтернет; 

- встановити чіткий облік і контроль проведення витрат та прибутків. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: адміністрація закладу. 

Керівник:Грузевич Г.І., головний бухгалтер. 

Очікувані результати: забезпечення системного фінансового супроводу реалізації проектів річного плану, через ефективне фінансування та 

сучасний менеджерський підхід. 

 
№  Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

1.  Звіти до ГУДКСУ у Вінницькій області (річні, квартальні). 06.01. Грузевич Г.Л. 

2.  Звіти ООіН ОДА (річні, квартальні). 06.01., 06.04., 06.07., 06.10 Грузевич Г.І. 

3.  Звіти до ДПІ у м. Вінниці (річні, квартальні). 06.01., 06.04., 06.07., 06.10 Грузевич Г.І. 

4.  Звід Фонду соціального страхування про нещасні випадки. 12.01. Грузевич Г.І. 

5.  Звіт 1-ДФ Щоквартально  Грузевич Г.І. 

6.  Звіт з праці в використання робочого часу. Помісячно Пийвода С.В. 

7.  Звіт Управлінню комунальної власності про оренду приміщень. Поквартально  Грузевич Г.І. 

8.  Звіт 2м, 4-1м, 4-2м Помісячно Грузевич Г.І. 

9.  Звіт 7-м Помісячно Грузевич Г.І. 

10.  Звіт по ЄСВ Помісячно  Грузевич Г.І. 

11.  Формування кошторису обласної СЮН на рік. Січень Грузевич Г.І. 

12.  Складання тарифікації На протязі року Грузевич Г.І. 
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№  Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

13.  Формування штатного розпису. --//-- Грузевич Г.І. 

14.  Ведення типового обліку матеріалів, основних засобів. --//-- Пийвода С.В. 

15.  
Зведення даних фінансів роботи установи за кожний місяць, складання меморіальних 

ордерів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
--//-- Грузевич Г.І. 

16.  
Зведення даних фінансів роботи установи за кожний місяць, складання меморіальних 

ордерів №№ 9, 10, 13. 
--//-- Пийвода С.В. 

17.  Зведення показників у головній книзі, книзі фактичних і касових видатків. --//-- Грузевич Г.І. 

18.  Ведення фінансових і юридичних зобов’язань, платіжних доручень Постійно Пийвода С.В. 

19.  Нарахування заробітної плати викладачам ВМАН. Помісячно Грузевич Г.І. 

20.  Формування проекту кошторису на рік. Жовтень Грузевич Г.І. 

21.  Звіт «Капітальні інвестиції» 1 раз в квартал Пийвода С.В. 

22.  Нарахування листків непрацездатності. Щомісячно Грузевич Г.І. 

23.  Формування заявки на листки непрацездатності Щомісячно Грузевич Г.І. 

24.  Нарахування заробітної плати працівникам основного складу. Щомісячно  Грузевич Г.І. 

25.  Звіт до фонду соціального захисту інвалідів 1 раз в рік Грузевич Г.І. 

26.  
Подання інформації Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації 

щодо виплат заробітної плати, стан енергоносіїв, моніторинг стану використання 

бюджетних коштів. 

Щотижнева  Пийвода С.В. 

27.  Подання відомостей в програмі Є-дата Щомісячно Пийвода С.В. 

 

Модуль 3. Господарська робота  

 

Мета: створення відповідних умов для організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі. Адаптація до сучасних 

економічних умов. 

Завдання: 
- вчасне забезпечення педагогічних працівників безпечними умовами праці та навчання; 

- перехід на нові форми господарювання; 

- забезпечення косметичного, поточного ремонтів службових та навчальних приміщень; 

- запровадження планового поповнення спеціального фонду на всіх об’єктах закладу; 

- забезпечення належного функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: адміністрація закладу. 

Керівник: директор, заступник директора з господарської роботи. 
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Очікувані результати: створення сучасної моделі позашкільного закладу з самодостатнім матеріально-технічним та фінансовим 

забезпеченням. 
№ Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

1.  Комплектація пожежних щитів, придбання вогнегасників, гумових килимків і рукавиць. До 01 березня Юрченко О.А. 

2.  
Складання плану виконання робіт в рамках поточного і капітального ремонтів у закладі 

(виготовити кошториси). 
До 26 лютого Юрченко О.А. 

3.  
Придбання грамот і дипломів для використання у навчально-виховному процесі (за 

потребою). 
І квартал Павлюк С.Ю. 

4.  Проведення підписки на періодичні видання. До 01 лютого Бухгалтерія  

5.  Дотримання теплового режиму закладу, ефективна його економія. І квартал Юрченко О.А. 

6.  
Проведення аналізу виконання договірних зобов’язань, переукладання їх на електро-, 

водо-, теплообслуговування. 
Січень Юрченко О.А. 

7.  Проведення дератизації і дезінсекції приміщень Березень Юрченко О.А. 

8.  
Придбання с/г інвентаря, обладнання для роботи, посівного та посадкового матеріалу на 

навчально-дослідних земельних ділянках. 
Березень Юрченко О.А. 

9.  Проведення сільськогосподарських робіт на земельних угіддях. Березень-квітень Юрченко О.А. 

10.  Благоустрій території закладу. Квітень-травень Працівники закладу 

11.  Переобладнання приміщень для роботи оздоровчої школи природоохоронного активу. Червень 
Юрченко О.А., 

Павлюк С.Ю. 

1.  Підготовка приміщення для облаштування Інтернет-бібліотеки для школярів. ІІ квартал Юрченко О.А. 

2.  Проведення ремонту тепличного господарства. До 01 вересня Юрченко О.А. 

3.  Забезпечення готовності приміщень закладу до нового 2021-2022навчального року. До 01 вересня Юрченко О.А. 

4.  Проведення профілактичної роботи по підготовці закладу до зими. ІІІ квартал Юрченко О.А. 

5.  
Забезпечення оформлення залів та приміщень закладу до Новорічно-різдвяних та інших 

свят. 
До 20 грудня 

Юрченко О.А. 

6.  Розробка у відділах бізнес-планів для поповнення спеціального рахунку закладу. До 01 березня 

Зав. відділами, 

Слободяник Т.В., 

Жовтоножук Л.Я. 

7.  Провести поточний  ремонт приміщень До 01.вересня Юрченко О.А. 

8.  Провести страхування приміщень закладу на 2021 рік. ІІІ квартал 
Юрченко О.А., 

бухгалтерія 

 

  



27 

 

ІІ. Система методичної роботи 

 
ПРОЕКТИ №№ 3, 4, 5,  

 

Назва системи: Наукове-вдосконалення та впровадження ефективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами, відповідність 

змісту методичної роботи основним завданням позашкільної освіти, науково-методичне забезпечення функціонування творчих 

учнівських об’єднань, що сприяє підвищенню якості позашкільної освіти в умовах модернізації загальної системи освіти. 

Мета: вдосконалення освітнього процесу, професійної компетентності педагогічних працівників, аналітичної, організаційної, діагностичної, 

пошуково-дослідницької, науково-практичної інформаційної діяльності закладу та області через впровадження інноваційних 

комп’ютерних технологій. 

Завдання: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; удосконалення методичної культури педагогічних працівників; залучення 

педагогів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності; вивчення, узагальнення і впровадження інновацій; розробка 

стратегічних документів діяльності закладу (концепцій, програм, планів); розробка та впровадження нових ефективних форм і 

методів методичної роботи; аналіз ходу і реалізації  інноваційних процесів в закладах освіти області та у Вінницькій обласній СЮН; 

проектування й опрацювання нових моделей управління освітнім процесом; тісна співпраця з вищими та середніми закладами 

освіти, управліннями, організаціями, товариствами, фондами, КВНЗ  «Вінницька академія неперервної освіти». 

Зміст: 
- вдосконалення критеріїв оцінки творчого потенціалу педагогічних працівників, обдарованої молоді, розширення мережі учнівських 

наукових товариств; 

- удосконалення внутрішньої методичної роботи; цілеспрямоване модулювання перспективного педагогічного досвіду; 

- моніторинг професійної діяльності педагога; побудова методичної роботи на діагностичній основі; 

- проведення об’єктивного аналізу та діагностичного прогнозу досягнутих результатів, прогнозування та стимулювання педагогічної 

праці, проведення атестації педпрацівників, формування готовності педагогів до професійної самоосвіти та самоаналізу; 

- надання методичної та практичної допомоги педагогам області з організації заходів у розвитку пріоритетних напрямів еколого-

натуралістичної роботи; 

- інформаційно-просвітницьке забезпечення педагогів з проблем освіти, педагогіки, методики, психології, перспективного педагогічного 

досвіду, сучасних педагогічних інноваційних технологій, нових методів, прийомів, засобів, форм організації освітнього процесу; 

експертно-діагностична діяльність, вивчення якісного стану педагогічних кадрів; методичне забезпечення педпрацівників програмами, 

навчальними планами, розробка та видавництво різноманітних методичних матеріалів; організація педагогічного колективу на пошук 

шляхів модернізації освітньої роботи, впровадження перспективного та позитивного педагогічного досвіду, організація дослідницької 

діяльності педагогів. 

Дата:  2021 рік. 

Відповідальний: методичні працівники, завідувачі відділами, адміністрація закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 
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Очікувані результати: підвищення якості освітнього процесу через вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників; 

забезпечення реалізації  науково-методичної проблеми закладу: «Застосування інноваційних технологій в творчому розвитку 

особистості, як необхідної умови національно-патріотичного виховання гуртківців» ; оновлення змісту методичного забезпечення та 

заохочення творчої активності педагогів та гуртківців; висока ефективність еколого-натуралістичної, природоохоронної, 

експериментально-дослідницької діяльності та роботи з обдарованими дітьми. 

 

ПРОЕКТ № 3. «Навчальна та науково-методична діяльність» 

 

Мета: вдосконалення професійно-педагогічної культури педагогів, втілення, продукування психолого-педагогічних ідей, розробка та 

впровадження нових технологій навчання і виховання, вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду; 

організація діяльності педагогів закладу над єдиною науково-методичною проблемою. 

Завдання: розробка та впровадження нових ефективних форм і методів науково-методичної роботи; постійне вдосконалення  навчально-

методичної діяльності; побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: методичні працівники, педагоги, адміністрація закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: високий рівень науково-методичної культури педагогів закладу; ефективне впровадження в освітній процес 

інтерактивних технологій та інноваційних форм гурткової роботи; через моніторинг педагогічної праці. Здійснення особистісно-

зорієнтованого навчання та виховання гуртківців. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Організаційно-методична діяльність. Модуль 2 – Інформаційно-просвітницька діяльність. Модуль 3 – 

Методично-видавнича діяльність. Модуль 4 – Аналітична діяльність та експериментально-методичне забезпечення.  Модуль 5 – 

Пошуково-дослідницька робота, розробка та прогнозування перспектив розвитку діяльності закладу. 

 

Модуль 1. Організаційно-методична діяльність 

 

Мета: забезпечення організаційно-методичної роботи через моніторинг еколого-натуралістичної роботи; вивчення запитів педагогів області, 

щодо організації Всеукраїнських, обласних семінарів, практикумів, науково-практичних конференцій, курсів, фахових семінарів, 

конкурсів, оглядів, педагогічних форумів, методичних виставок, фахових семінарів та педагогічних практикумів для педагогів; 

співпраця з опорними школами районів, міст, ОТГ. 

Завдання: проведення традиційних та інноваційних форм методичної роботи з метою формування мотивації педагогів до наукової 

діяльності, методичної культури, розвиток їх творчих здібностей. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 
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Очікувані результати: належний рівень фахової підготовки педагогів з питань еколого-натуралістичної, природоохоронної та 

дослідницької роботи. 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1 Проведення спільних методичних об’єднань працівників обласної СЮН та районних СЮН. 1 раз в квартал 
Методисти-куратори в 

області 

2 
Надання інформаційно-методичної допомоги відділам обласної СЮН, згідно розподілу 

обов’язків. 

За окремим 

графіком 

Методисти-куратори 

відділів закладу 

3 Організація курсової перепідготовки педпрацівників в НЕНЦУМ м. Київ. (додається)  
Адміністрація, Шмаль 

Н.А. 

4 

Надання методичної допомоги в районах області через проведення днів методичної допомоги та виїзних цільових семінарів-

практикумів: 

- Чечельницький район Лютий 
Шмаль Н.А. Корінна 

Т.М. 

- Тиврівський район Березень 
Шмаль Н.А., 

Іваськевич Г.Л. 

- Жданівський ОТГ Квітень 
Шмаль Н.А., 

Жовтоножук Л.Я. 

- Бершадський район Травень 
Шмаль Н.А. Баланюк 

О.В. 

- м. Жмеринка         Червень Шмаль Н.А. 

- Дашівський ОТГ Жовтень 
Шмаль Н.А., 

Чупринко І.М. 

5 
Наради директорів районних СЮН та керівників районних громадських еколого-

натуралістичних центрів. 
Лютий, Грудень Шмаль Н.А. 

6 

Виїзні обласні семінари-практикуми:   

«Еколого-натуралістична, дослідницька та робота з обдарованими дітьми в закладах освіти 

Погребищенського району 
       Жовтень 

Шмаль Н.А., 

Іваськевич Г.Л. 

«Експериментальне дослідництво на НДЗД та його значення в екологічному вихованні 

шкільної молоді» на базі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тростянецької ОТГ 
Травень 

Шмаль Н.А. Чупринко 

І.М. 

 «Роль еколого-натуралістичної та природоохоронної  роботи в процесі національно-

патріотичного виховання учнівської молоді в закладах освіти Оратівського району» 
Квітень 

Шмаль Н.А. 

Іваськевич Г.Л. 

 «Робота з обдарованими дітьми в умовах роботи Гайсинської ОТГ» Листопад 
Шмаль Н.А., 

Жовтоножук Л.Я. 

7 Визначення  в області спільно із відділами/управліннями освіти райдержадміністрацій/місь- Протягом року Адміністрація закладу 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

ких рад та ОТГ, опорних шкіл та районів з еколого-натуралістичної, природоохоронної, 

експериментально-дослідницької  діяльності та роботи з обдарованими дітьми (за окремим 

планом) 

8 

Визначення опорних районів,міст, ОТГ області з організації методичної роботи, еколого-

натуралістичної, природоохоронної, дослідницької діяльності. 
Протягом року 

Відділ інформаційно-

методичної роботи 

 - м. Жмеринка – Застосування інноваційних форм еколого-натуралістичної, природоохоро-

нної, дослідницької роботи (з досвіду роботи) (м. Жмеринка, вул. Київська 1-А ) 
З 01 січня Скворцова О.В. 

- Козятинський район – Еколого-натуралістичні центри на громадських засадах. Наукові 

товариства (м. Козятин, вул. М. Грушевського, 28,  т. 0242-2-36-35 ). 
 Кузнічук Г.М. 

- Ямпільський район – Асоціація природничих дисциплін. Наукові товариства (м. Ямпіль, 
вул. Жовтнева, СЗОШ І-Ш ст. № 1). 

 Пасілецька В.В. 

- Тульчинський ОТГ – Еколого-натуралістична робота (м. Тульчин, вул.М. Леонтовича, 

51, рай СЮН, т. 0235-2-34-02). 
 Мазур М.Л. 

- Бершадський район – Шкільне лісництво, НДЗД (м. Бершадь, вул. Героїв України, 20, 

рай СЮН, т. 0252-2-25-08). 
 Панченко З.І. 

- Тиврівський  район – Організація дослідницької роботи в умовах шкільного ліцею (м. 

Тиврів, вул. Центральна, 40, Тиврівська школа-інтернат-ліцей, т. 0225-2-15-97.) 
 Баклаженко І.М. 

- Вінницька обласна  СЮН – Методична робота з педкадрами (м. Вінниця, вул. Данила 

Галицького, 2, т. 0432-61-16-56). 
 Шмаль Н.А. 

9 

 

 

 

 

Організація роботи групи науково-практичної інформації: 

- Шмаль Н.А., завідувач відділом інформаційно-методичної роботи – голова. 

- Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи – член групи. 

- Чупринко І.М., методист – член групи. 

- Іваськевич Г.Л., методист – член групи. 

- Корінна Т.М., методист – член групи. 

- Жовтоножук Л.Я., методист – член групи. 

- Баланюк О.В., методист – член групи 

- Черній В.А., завідувач відділом – член. 

- Побережнюк І.Г., завідувач відділом – член 

- Гайдей О.О., завідувач відділом – член. 

- Мигун П.П.., завідувач відділом – член. 

- Рекшенюк С.В. завідувач лабораторією акваріумістики та тераріумістики – член. 

- Таранюк О.В., завідувачка лабораторією ужитково-прикладного мистецтва – член. 

з 01 січня 
Відділ інформаційно-

методичної роботи 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

- Слободяник Т.В. завідувачка лабораторією закритого грунту – член. 

10 

Організація роботи соціальної групи інформаційно-методичної діяльності: 

- Андрійчук Н.І., практичний психолог – голова 

- Гайдей О.О., завідуюча відділом оргмасової та оздоровчо-реабілітаційної роботи – член 

- Лускало О.А., керівник гуртка – член. 

з 01 січня  

 

Модуль 2. Інформаційно-просвітницька діяльність 

 

Мета: забезпечення педагогів знаннями про перспективний педагогічний досвід, сучасні педагогічні інноваційні технології, нові методи, 

прийоми, засоби, форми організації освітнього процесу,в  еколого-натуралістичній, природоохоронній, дослідницькій діяльності. 

Завдання: через проведення різноманітних форм індивідуальної та групової методичної роботи, реалізовувати в практичну діяльність 

педагогів традиційні, нетрадиційні та інноваційні методи роботи з гуртківцями та учнями, з еколого-натуралістичної діяльності. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: високий інформаційно-просвітницький рівень педагогів через різноманітні традиційні, нетрадиційні та інноваційні 

форми гурткової роботи. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  

Продовження різноманітних форм організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами, як необхідної умови збагачення педагогів знаннями з теорії і практики, 

вдосконалення методики освітньої діяльності, а саме: 

з 01 січня 
Відділ інформаційно-

методичної роботи 

 

- Атестація педпрацівників. Вересень-Квітень 
Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 

- Індивідуальні та групові консультації. Щотижня Методисти 

- Творчі звіти педагогів, що проходять атестацію. Грудень, Березень Атестаційна комісія 

- Звіти педагогів по стажуванню та наставництву. Травень-Червень 
Методисти, Павлюк 

С.Ю. 

- Самоосвіта та звіти по самоосвіті. 
Січень-Грудень, 

Травень 
Кер. методоб’єднань 

- Відкриті заняття та масові заходи. 
Модуль метод-

об’єднання 

Керівники 

методоб’єднань 

- Підсумкові заняття. Модуль Керівники 



32 

 

№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

методоб’єднання методоб’єднань 

- Психолого-педагогічні тренінги Березень, жовтень Пр. психолог 

- Психолого-педагогічні семінари Березень, жовтень Пр. психолог 

- Атестація робочих місць педагогів. Вересень, Травень 
Адміністрація, мето-

дисти, зав. Відділами 

- Методичні та педагогічні ради (додається). 1 раз в квартал 
Драгомирецька О.А., 

Шмаль Н.А. 

- Робота методичних фокусних груп у відділах. Протягом року 
Методисти-куратори  

відділів 

- Інформаційно-методичні наради у відділах. 
1 раз в місяць 

(додається) 

Методисти-куратори 

відділів 

- Загальні інформаційно-методичні наради для педагогічних працівників закладу. 
1 раз в місяць 

(додається) 
Шмаль Н.А. 

- Робота школи педагогічної майстерності. (додається) Чупринко І.М. 

- Робота школи молодого педагога. (додається) Павлюк С.Ю. 

- Методичні об’єднання відділів. 
1 раз в квартал 

(додається) 

Керівники 

методоб’єднань 

- Курсова перепідготовка спільно з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

та НЕНЦУМ м. Київ. 
(додається) Шмаль Н.А. 

Фахові семінари:     

- «Екологія нашої оселі» Квітень Іваськевич Г.Л. 

- «Методика спостереження за птахами». Березень Баланюк О,В. 

- «Екологічне виховання засобами народної творчості» Листопад Іваськевич Г.Л. 

- «Правда та вигадки про тварин». ІV квартал Черній В. А. 

- «Використання тварин живого куточка в освітньому процесі». ІІІ квартал Рекшенюк С. В. 

- «Незвичайі квіти нашої планети» квітень Слободяник Т. В. 

-  «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в дітей інтерес до навчання» жовтень  Ліваковська Л. М. 

- «Рід та його значення у розвитку поколінь. Дослідження та складання  власного 

родоводу. Розрахунки власних зв'язків з родом.» 

листопад Шпак-Косаківська Н. 

М.   

- «Традиції озеленення житла рослинами. Їх значення та застосування в побуті.» листопад  Таранюк О.В. 

- «Етапи дослідницької роботи та  проекту». Жовтень Жовтоножук Л.Я. 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

- «Використання проєктних технологій у навчанні обдарованих дітей. Квітень Корінна Т.М. 

- «Методика проведення  оглядових, тематичних та інтерактивних екскурсій  у 

відділку лікарських рослин». 
Листопад Чупринко І.М. 

- «Позитивне виховання». Березень Андрійчук Н.І. 

- «Психологічна зрілість». Листопад Андрійчук Н.І. 

Декада педагогічної майстерності 
Березень-квітень 

Жовтень-листопад 
Шмаль Н.А 

Групові консультації. 
1 раз в місяць, 

щовівторка 

Відділ інформаційно-

методичної роботи 

Теоретичні семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, науково-

практичні конференції, обласні тижні, конкурси:                                     
 

 

- ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ВМАН Лютий Корінна Т.М.  

- Науково-практична конференція: «Наш пошук і творчість – тобі, Україно 

(обласний фестиваль «Сади Вінниччини – тобі, Україно!»в рамках обласного 

тижня біології, рослинництва та експериментального дослідництва» 

листопад 

 

Мигун П.П., 

працівники відділу 

 

- Науково-практичні конференції в рамках Всеукраїнських фестивалів, конкурсів та 
турнірів 

Протягом  року 
Мигун П.П., 

працівники відділу 

- Обласний конкурс-захист учнівських дослідницьких проектів «Активний і 
здоровий спосіб життя – запорука довголіття» 

Лютий 

 

Баланюк О.В. 

- Обласний конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт «Єдина краса -Здоров’я» Лютий Баланюк О.В. 

- Обласний тиждень зоології та тваринництва Березень Баланюк О.В. 

-  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу екологічної просвіти « Земля наш 

спільний дім» 
Березень 

Корінна Т.М. 

- Обласний тиждень екології та охорони природи Листопад Іваськевич Г.Л. 

- Захист дослідницьких робіт з лісової справи Травень Іваськевич Г.Л. 

- Презентація виставки досягнень роботи в учнівських лісництвах закладів освіти 

області 
Травень 

Іваськевич Г.Л. 

- Обласний зліт учнівських лісництв Травень Іваськевич Г.Л. 

- Виставка досягнень юних екологів-природоохоронців Листопад Іваськевич Г.Л. 

- Обласний зліт ЦВБ та трудових аграрних обєднань старшокласників  Вересень Жовтоножук Л.Я. 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

- Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Наш пошук і творчість, 
тобі Україно!» 

Жовтень 
Жовтоножук Л.Я. 

- Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт з природознавства та  

біології «Юний дослідник». 
Березень 

Жовтоножук Л.Я. 

- Обласний тиждень народознавства «Любіть Україну вишневу свою» Квітень Чупринко І.М. 

- Обласний конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт з народознавства «Дерево 

мого родоводу» 

Квітень Чупринко І.М. 

- Обласний збір-конкурс юних майстрів народних ремесел «Поділля. Творчість. 
Діти» 

Квітень Чупринко І.М. 

- Обласний конкурс-захист пошукових робіт «Дивосвіт природи» Листопад Іваськевич Г.Л. 

- Фаховий семінар «Правда та вигадки про тварин» ІV квартал Черній В. А. 

- Фаховий семінар «Використання акваріуму в освітньому процесі» ІІІ квартал Рекшенюк С. В. 

- Фаховий семінар «Нано-акваріум – сучасні тенденції» І квартал Глімбоцький В. О. 

- Фаховий семінар «Інноваційні шляхи покращення навчального процесу в 
позашкілі» 

Жовтень 
Страшевський Ю.М 

- Семінар-тренінг «Навички ефективність спілкування» Лютий Андрійчук Н.І 

- Семінар-тренінг «Позитивне мислення» Квітень Андрійчук Н.І 

- Семінар-тренінг «Здоровий спосіб життя» Березень Андрійчук Н.І 

- Майстер – клас «Традиційне харчування»(для воїнів ООС на базі Вінницького 
обласного клінічного госпіталя ветеранів війни) 

10 січня Шпак-Косаківська 

Н.М. 

- Майстерня з лозоплетіння: «Виготовлення кошика» 08 лютого Шпак-Косаківська Н.М. 

- Майстерня «Виготовлення ароматичних мішечків». 20 лютого Таранюк О.В 

- Благодійна майстерня з виготовлення іграшки  для дітей з вадами слуху по вигото-

вленню листівки «Подих весни» ( в рамках проекту «Подумай про тих, кому 

завжди тихо…») 

03 березня Ліваковська Л.М., 

Таранюк О. В. 

- Майстерня по виготовленю подарункової коробочки до 8 Березня. 04 березня Ткач К. В. 

- Цикл великодніх майстерень з витинанки, писанкарства та етноляльки. з 17 квітня Таранюк О. В. 

- Майстер – клас по виготовленню листівки «Пасхальне диво». 26 квітня Луценко Н. І. 

- Майстерня з написання Великодньої писанки. 14 квітня Шпак-Косаківська Н.М. 

- Майстер – клас «Виготовлення та декорування великодньої свічки». 20 квітня Іванькова О. В. 
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- Майстер – клас з виготовлення нагрудного знака в техніці орігамі «Маківка» 6 травня Мельник В. А. 

- Майстерня з паперопластики. Вітальна листівка «Любов даруємо матері» 6 травня Ткач К. В. 

- Майстер-клас: «Основні вимоги та правила обрізки плодового саду». Лютий Мигун П.П. 

- Майстер-клас: Техніка ручної печаті овочами  і фруктами: «Оснній вернісаж». Вересень Гідрович Т.М. 

- Майстер-клас: «Визначення вітаміну С в фруктах та  овочах» Вересень Цибух ОВ. 

- Майстер-клас: «Техніка карвінгу :  «Фруктова фієста». Вересень Лускало О.А. 

- Майстер-клас: « «Домашній кактусанарій. Вегетативне розмноження сукулентів 

різними  способами»  

вересень Белозерцева Т.В. 

- Тренінг «Соціально-емоційне навчання в умовах позашкілля»           Березень  Мельник В.А. 

- Майстер – клас по виготовленню іграшок із джута. 28 жовтня Ліваковська Л. М. 

- Майстер – клас «Ткацтво подільського регіону.Традиції та сучасність». Листопад Таранюк О. В. 

- Майстерня по виготовленню новорічно-різдвяної іграшки в техніці «декоративний 

розпис». 

Грудень Луценко Н. І. 

- Майстерня по виготовленню ляльки – мотанки «Різдвяний янгол». Грудень Таранюк О.В. 

- Майстер-клас «Виготовлення святкової листівки» Березень  Гайдей О.О. 

- Семінар-практикум «Наочні методи навчання з екологічного виховання в 
освітньому процесі ДНЗ» (Для студентів гуманітарного педагогічного коледжу 

Майстер-клас). 

27.10.2021 

Гаврилюк І.А. 

- - Семінар – практикум «Інтелектуальні ігри – ефективна форма роботи з 

старшокласниками в ПНЗ» 
квітень 

Побережнюк І.Г. 

- Семінар – практикум «Моніторинг стану забруднення атмосферного повітря м. 

Вінниці шляхом логарифмів та обрахунків, впровадження їх в систему 

позашкільної освіти» 

листопад 

Пузік Л.В. 

- Семінар – практикум: «Хімічна лабораторія юного художника – малювання Ебру» листопад Цибух О.В. 

- Семінар – практикум: «Позитивне світосприйняття» Березень Андрійчук Н.І. 

- Семінар – практикум: «Як уникнути депресії ?» Листопад  Андрійчук Н.І. 

- Семінар – практикум: «Педагогічна технологія формування та розвитку критичного 

мислення для педагогів закладу» 

          Січень Мельник В.А. 

- Семінар - практикум: «Науково-дослідницька робота з вихованцями молодшого 

шкільного віку як засіб формування пізнавальної активності та інтелектуального 

Листопад Гайдей О.О. 
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розвитку» 

- Серія тренінгів з національно-патріотичного виховання та громадянської освіти для 

педагогів 

Протягом року Мельник В.А. 

- - Майстер-клас «Виготовлення тематичного сувеніру маківочка з фетру»  Травень Мельник В.А. 

- - Майстер-клас «Виготовлення привітальних листівок до Великодня» Квітень Мельник В.А. 

- - Педагогічні читання за науково-методичною проблемою закладу «Застосування 

інноваційних технологій в творчому розвитку особистості як необхідної умови 

національно-патріотичного виховання гуртківців». 

Квітень, листопад Шмаль Н.А. 

- - Обласні  та масові заходи. (додається) Павлюк С.Ю. 

- - Підготовка та участь у Всеукраїнських оглядах, конкурсах, масових заходах. (додається) Методисти 

2.  

Продовження роботи по формуванню та поповненню банку даних перспективного 

педагогічного досвіду з питань еколого-натуралістичної діяльності, роботи з 

обдарованими дітьми, еколого-народознавчої роботи. 

Протягом року Методисти 

3.  

Надання методичної та практичної допомоги педагогам загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів в організації еколого-натуралістичної, 

природоохоронної та експериментально-дослідницької діяльності. 

Протягом року 
Відділ інформ.-

методичної роботи 

4.  
Продовження роботи по створенню медіатеки сучасних навчально-методичних 

матеріалів, здійснення інформаційно-бібліографічної діяльності. 
Протягом року --//-- 

5.  

Науково-методичне забезпечення функціонування творчих учнівських об’єднань; ра-

йонних еколого-натуралістичних центрів на громадських засадах, що сприяє підви-

щенню якості позашкільної освіти в умовах модернізації загальної системи освіти. 

Протягом року --//-- 

6.  
Моніторинг та узагальнення попередніх результатів через аналітико-діагностичну та 
прогностичну професійну діяльність керівників гуртків закладу. 

Червень-грудень --//-- 

7.  Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. 
Протягом року 

(за окр. планом) 
--//-- 

8.  
Сприяння реалізації цільових державних, регіональних програм позашкільної еколого-

натуралістичної освіти і вихованню. 
Протягом року --//-- 

 

Модуль 3. Методично-видавнича діяльність 

 

Мета: поширення нових форм навчально-методичної та освітньої роботи через методично-видавничу діяльність; видавництво ряду 

навчально-методичної матеріалів з питань еколого-натуралістичної, експериментально-дослідницької роботи, національного 
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виховання, роботи з обдарованими дітьми. 

Завдання: підготовка організаційно-підсумкових наказів, методичних рекомендацій, розробок, збірок із впровадження сучасних освітніх 

підходів; технологій; розробка та підготовка навчальних програм та планів; програм розвитку та заходів реалізації основних 

документів про освіту. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: високий рівень професійної культури педагогів через еколого-натуралістичну діяльність. 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. 

Методично-видавнича діяльність: 

- Екологічна грамотність у сучасному освітньому закладі ІІІ квартал Іваськевич Г.Л. 

- Екологічне виховання засобами народної творчості ІV квартал Іваськевич Г.Л. 

- Збірка тез призерів та переможців ІІ етапу конкурсу ВМАН 2020-2021 навчального року. ІІ квартал Корінна Т.М. 

- Роль МАН в період реформування освіти в Україні (методична збірка) ІІІ  квартал Корінна Т.М. 

- «Інновації в роботі позашкільного закладу» (Збірка з досвіду роботи до XІІ  Міжнародної 
виставки «Сучасні заклади освіти – 2021»). 

І квартал Шмаль Н.А. 

- Методичний проект «До XІІ Міжнародної виставки - 2021»       Лютий Шмаль Н.А. 

- Методична збірка «Організація дослідницької роботи на гуртках «Юні садівники»  (з 
досвіду роботи керівника гуртків – методиста Мигуна П.П.) 

ІІ квартал 
Жовтоножук Л.Я. 

Мигун П.П. 

- ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2021». Використання  цифрових 
інструментів для забезпечення ефективного  дистанційного й змішаного навчання в 

кризових умовах: «розвиток компетентностей учасників освітнього процесу в 

інноваційному освітньому середовищі позашкільного закладу еколого-натуралістичного 

спрямування». 

Березень - 

квітень 
Мигун П.П. 

- Інформаційно-методичні рекомендації: «розвиток науково-дослідницьких навичок  
учнівської молоді засобами STEM – технологій» 

Листопад  Лускало О.А. 

- Інформаційно-методичні рекомендації: «Уфективне спілкування» ІІ квартал Андрійчук Н.І.. 

- Інформаційно-методичні рекомендації: « Самовдосконалення». ІІІ  квартал Андрійчук Н.І.. 

- Збірка методичних рекомендацій, щодо використання QR кодів у навчальному процесі. ІІІ  квартал 
Страшевський 

Ю.М 

- ХІІ Міжнародна виставка. «Сучасні заклади освіти 2021» Лютий 
Побережнюк І.Г. 

Гаврилюк І. А. 

- Методична розробка «Уроки Екологознайки» (зошит для додаткової екологічної освіти 
дітей дошкільного віку) 

ІІІ квартал Гаврилюк І.А. 
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- Збірка «Інтелектуальні ігри екологічного спрямування для старшокласників» (з досвіду 
роботи) 

ІV Побережнюк І.Г. 

- «Всеукраїнський конкурс методичних розробок та віртуальних ресурсів» (сценарії, 

розробки занять, масових заходів, екскурсій) 
Жовтень Працівники відділу 

- Робочий зошит. Гурток «Юні охоронці природи» Жовтень Панчук М.П. 

- Всеукраїнський конкурс видавничої продукції» (методичні рекомендації та розробки, 
програми) 

Жовтень  
відділ екології та 

охорони природи 

- До ХІІ- Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021» I квартал Баланюк О.В. 

- Збірка розробок занять зоолого-тваринницького спрямування (з досвіду роботи) ІІІ квартал Черній В.А. 

- Розробка заняття: Практична робота: «Догляд за акваріумними рибами» I квартал Рекшенюк С В. 

- Підготовка матеріалів до «ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» 

Номінація «Компетентнісний підхід – основа якості і змісту освіти» 

Лютий Таранюк О.В. 

- методичні рекомендації «Шкідники кімнатних рослин та методи боротьби з ними» Жовтень Слободяник Т. В. 

- Путівник – презентація по кустанарію. Серпень Таранюк О. В. 

- Дидактичний матеріал. «Алфавіт мого міста». Вересень Мельник В. А. 

- Збірка профільних виховних заходів (до Всеукраїнського конкурсу видавничої продукції) Жовтень Ліваковська Л.М. 

- «Золота когорта позашкільників» (з досвіду роботи) Жовтень працівники відділу 

- Всеукраїнський конкурс методичних розробок та віртуальних ресурсів: Розробка 
сценарію відкритого заходу «Ура канікули» 

Листопад Ліваковська Л. М. 

- Путівник-презентація  у колекційний відділок лікарських рослин закладу. Листопад Чупринко І.М. 

- Підготовка матеріалів на ХІІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти - 2021» (з 

досвіду роботи) 

 Чупринко І.М. 

- Підготовка матеріалів на ХІІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти -2021» Січень Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

- Підготовка матеріалів на відкритий рейтинг якості позашкільної освіти 

- «Золота когорта позашкільників» 

Листопад Павлюк С.Ю., 

Таранюк О.В. 

- Продовження інформаційної роботи в соціальній мережі «Facebook» Протягом року  Мельник В.А. 

- Методична розробка «Родинне виховання як основний чинник створення 

найсприятливішої атмосфери для успішного розвитку школярів». 

ІІІ квартал Павлюк С.Ю. 

- Інформаційна робота на сайті закладу   Протягом року  Гайдей О.О. 
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1.  - Методичні реккккккомендації «Експериментальне дослідництво з орнітології» ІV квартал Баланюк О.В. 

2. 

Статті:   

- «Всеукраїнські педагогічні читання (до збірника) в рамках Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв». 
Вересень Іваськевич Г.Л 

- «Про участь закладу у ХІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021» Березень Шмаль Н.А. 

- «Джерельна вода – життєдайна вода (газета «Природа і люди»)» Листопад Іваськевич Г.Л. 

- «Мала академія – шляхи реалізації своїх можливостей для обдарованих старшокласників» Березень Корінна Т.М 

- «Робота з обдарованими учнями в в умовах карантинних заходів» ІV квартал Корінна Т.М. 

- «Молодь за здоровий спосіб життя»       Лютий Баланюк О.В. 

- «Із джерел народних традицій».       Квітень Чупринко І.М. 

- «Формування дослідницьких умінь і навиків гуртківцві закладу Жовтень Жовтоножук Л.Я. 

- «Красоти Подільського краю»  Травень Побережнюк І.Г. 

- «День Землі» Квітень  Гаврилюк І.А. 

- «Птах року – 2021» І квартал Баланюк О. В. 

- Турботливі вихованці (в рамках природоохоронної акції «Годівничка») І квартал Дмитренко Л. А. 

- «Вибір екзотичного улюбленця» ІІ квартал Рекшенюк С. В. 

- «День зустрічі птахів» І-ІІ квартал Черній В. А. 

-  Юні садівники  досліджують вище цвітіння води в річці  Південний Буг.        Січень  Мигун П.П. 

- Вирощування малопоширених овочевих культур в агрокліматичних умовах Вінниччини. Вересень Цибух О.В. 

- Просто жити Листопад  Андрійчук Н.І. 

- «Свято, що змушує замислитися…Природоохоронна акція: «Збережемо зелену красуню!»       14 січня Таранюк О.В. 

- Стаття. Ошибана – мистецтво самураїв. Лютий Ліваковська Л. М. 

- Інтерв'ю. Народний одяг подолян в колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею. Березень Шпак-Косаківська 

Н. М. 

- Стаття. Традиції та творчість, переплетені в святі с. Бохоники. Жовтень Іванькова О. В. 

- Всеукраїнська ранкова програма «Ранок» на суспільному протягом року Слободяник Т. В. 

- «Екзотичні ракоподібні в куточку живої природи» ІІІ квартал Страшевський 

Ю.М 

3. 
Телепередачі, інтерв’ю:   

- «Обласний тиждень екології та охорони природи – підсумковий етап всієї еколого- Листопад Іваськевич Г.Л. 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

природоохоронної роботи» 

Підготовка телепередач:   

- «Обласний тиждень народознавства «Любіть Україну вишневу свою».        Травень Чупринко І.М. 

- «Роль колективів екологічної просвіти в сучасних умовах»  Березень Корінна Т.М. 

- Сутність та особливості формування дослідницьких  умінь учнів молодшого шкільного 

віку 
Березень  Жовтоножук Л.Я. 

- Експериментально-дослідницька діяльність членів трудових аграрних обєднань  закладів 
освіти області 

Жовтень  Жовтоножук Л.Я 

- «Інтерв’ю Екологічний проект «Допоможи місту стати чистим»  Жовтень Побережнюк І.Г. 

- «Тварини у великому місті» ІІІ квартал Черній В. А. 

- «Несподівані домашні улюбленці» ІІІ квартал Рекшенюк С. В. 

- Радіопередача Військовий щоденник. «Час змін» Протягом року Мигун П.П. 

- Телепрограма «Новий день» та «Веранда» Протягом року  Мигун П.П. 

- «Сучасні  методи формування плодових садів – українська пальмета». Грудень Мигун П.П. 

- «Серія постів про роботу гуртка «Світанок» у відкритій групі фейсбук «Вінницька 

обласна станція юних натуралістів» 

      Квітень Мельник В. А. 

- «Продовження інформаційної роботи в соціальній мережі  «Facebook» Протягом року Мельник В.А. 

 

Модуль 4. Аналітична діяльність та експериментально-методичне забезпечення 

 

Мета: науково-методичне забезпечення та робота з педагогічними кадрами в умовах оновлення еколого-натуралістичної освіти. 

Завдання: проведення моніторингу ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненні 

результатів їхньої праці та вимог позашкільної освіти до якості діяльності кожного. Вивчення якісного стану педагогічної діяльності 

для  розробки головних напрямків, змісту та методів організації вдосконалення педагогічної майстерності. 

Дата: 2021 рік.  

Відповідальний: педагогічні працівники, адміністрація закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: оволодіння педагогами сучасними методами психолого-педагогічних досліджень і регулярного застосування в 

практичній діяльності. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. 
Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються: 

Керівника гуртків відділу  екології та охорони природи Каліновської М.М.та кер. гуртків І квартал Іваськевич Г.Л. 
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відділу зоології та тваринництва Страшевського Ю.М. 

Керівника гуртків відділу декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва 

Іванькової О.В.  

І квартал Чупринко І.М. 

Керівників гуртків відділу зоології та тваринництва  Черній В.А. І квартал  Баланюк О.В. 

Вивчення системи роботи методиста Жовтоножук Л.Я. І квартал Шмаль Н.А. 

Вивчення системи роботи культорганізатора Мельник В.А. І квартал Павлюк С.Ю. 

Керівника гуртків відділу екології та охорони природи Юрченко Л.О. І квартал Побережнюк І.Г. 

Керівника гуртків відділу біології та сільського господарства Белозерцевої Т.В. І квартал Мигун П.П. 

Керівника гуртків відділу біології та сільського господарства Гідрович Т.М. І квартал Жовтоножку Л.Я. 

Керівника гуртків відділу зоології та тваринництва Глімбоцького В.О. І квартал  Корінна Т.М. 

 Керівника гуртків відділу декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва 

Драгомирецької Т.В. 

І квартал  Павлюк С.Ю. 

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи Устянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Бершадського району «Створення та розвиток школи-саду безперервного цвітіння  «Мальва» 

як основа формування компетентностей  особистості»  

ІІ квартал Чупринко І.М. 

 Вивчення  досвіду роботи Демко Л.Д.,  вчителя біології  Літинської  ЗШ І-ІІІ ст. №2 : 

«Формування творчої  особистості шляхом залучення учнівської молоді до участі в еколог – 

натуралістичних та  експериментально – дослідницьких заходах» 

ІV квартал Жовтоножук Л.Я. 

 

Вивчення передового педагогічного досвіду  в роботі з обдарованими дітьми  наукового 

товариства  учнів «Евріка» СЗШ І-ІІІ ступенів № 4  м. Гайсина 

Протягом року 

 

Корінна Т.М. 

 

Вивчення  досвіду роботи вчителя географії Медвежанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Немирівської 

міської ради Фриз-Дужак Олесі Василівни «Формування в учнів екологічної свідомості і 

культури шляхом впровадження форм і методів краєзнавчого підходу в навчанні і вихованні» 

Протягом року Іваськевич Г.Л. 

3. 

Продовження діяльності навчально-методичних майданчиків на базі Вінницької обласної 

СЮН, а саме: 

  

Освітня, експериментально-дослідницька робота в лабораторії закритого грунту. Протягом року Слободяник Т.В. 

Освітня, експериментально-дослідницька  та просвітницька робота з лікарськими рослинами Протягом року Чупринко І.М. 

Лабораторія акваріумістики та тераріумістики. Протягом року Рекшенюк С.В.,   

Баланюк О.В. 

Експериментально-методичного майданчика на базі ДНЗ № 31 ВМР. Протягом року  Павлюк С.Ю. 

Лабораторія ужитково-прикладного мистецтва Протягом року Таранюк О.В. 

4. 
Проведення моніторингу та діагностики районних/міських станцій юних натуралістів з питань еколого-натуралістичної, 

природоохоронної та дослідницької діяльності: 
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- Бершадської СЮН. Протягом року 
Шмаль Н.А., 

Баланюк О.В. 

- Тульчинської СЮН. Протягом року 
Шмаль Н.А., 

Чупринко І.М. 

- Хмільницької СЮН. Протягом року 
Шмаль Н.А., 

Жовтоножук Л.Я. 

- Чечельницької СЮН Протягом року 
Шмаль Н.А., 

Корінна Т.М. 

4. 

Проведення індивідуальних виїздів в райони методистів-кураторів з метою вивчення, узагальнення ППД, надання методичної 

допомоги, проведення моніторингу еколого-натуралістичної діяльності: 

Козятинський район. Участь в роботі методичних об”єднань Серпень Шмаль Н. А 

Мурованокуриловецький район. Участь в методичному об”єднанні Вересень Шмаль Н. А 

м. ЖмеринкаУчасть в роботі методичних об’єднань Вересень Шмаль Н. А 

Участь у методичному об’єднанні вчителів природничих дисциплін закладів освіти  

Жданівської ОТГ Хмільницького району  

Серпень Жовтоножук Л.Я. 

Участь у методичному  об’єднанні вчителів природничих дисциплін закладів освіти  

Гайсинського  району.  

Серпень Жовтоножук Л.Я. 

 

Надання методичної допомоги у створенні  районного наукового товариства у Вінницькому 

районі  

вересень Корінна Т.М. 

Вивчення л досвіду роботи наукового товариства  «Евріка» СЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Гайсина квітень Корінна Т.М. 

 

Оптимізація природоохоронної роботи, екологічного виховання у Вапнярській ОТГ  ІІ квартал Корінна Т.М. 

Участь в методоб’єднанні. вчителів природничих  дисциплін та керівників гуртків Дашівської 

ОТГ «Організація еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментальної роботи в 

освітніх закладах». 

серпень Чупринко І.М. 

Індивідуальний виїзд   вПогребищенський район з метою підготовки семінару-практикуму         вересень Іваськевич Г.Л. 

Індивідуальний виїзд вОратівський район з метою підготовки семінару-практикуму       березень Іваськевич Г.Л. 

м. Жмеринка ЗОШ І-ІІІ ст. Робота гуртка «Юні квітникарі» (керівник – Назарчук І.Л.) Жовтень Чупринко І.М. 

Районний позашкільний заклад «Станція юннатів» Хмільницької райдерадміністрації 

«Координація еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментально-дослідницької 

роботи в освітніх  закладах Хмільницького району» 

квітень Жовтоножук Л.Я. 

Участь у методичному об’єднанні вчителів природничих дисциплін закладів освіти  в 

Липовецький район. 
Серпень  Баланюк О.В. 
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Вивчення ППД по здоровому способу життя в Бершадському районі червень Баланюк О.В. 

Ознайомлення з роботою та надання методичної допомоги з еколого-натуралістичної 

діяльності в Жмеринському районі 
травень Баланюк О.В. 

 

Модуль 5. Пошуково-дослідницька робота, розробка та прогнозування перспектив розвитку діяльності позашкільних закладів 

 

Мета: організація зусиль педагогічного колективу закладу та пошук шляхів модернізації еколого-натуралістичної освітньої роботи. 

Завдання: впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи, сучасних освітніх технологій; організація дослідницької діяльності 

педагогів та школярів через роботу методичної ради, курсову перепідготовку, цільові семінари-практикуми, підготовку нової 

генерації кадрів; роботу учбово-методичного стаціонару. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: адміністрація закладу, відділ інформаційно-методичної роботи, завідуючі відділами. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: застосування в освітній та методичний роботі інтерактивних технологій та інноваційних форм гурткової роботи; 

активізація науково-дослідницької діяльності; тісна співпраця з науковцями, вченими, практиками. 

 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  
Продовження інформаційно-методичної діяльності відповідно до структури і специфіки 

роботи відділу інформаційно-методичної роботи. 
Протягом року 

Відділ інформ.-

методичної роботи 

2.  

Створення єдиного інформаційного простору; регуляція та узагальнення потоків 

управлінської та науково-методичної документації. Поповнення банку інформаційно-

методичних, управлінських даних. 

--//-- --//-- 

3.  
Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної та сільськогосподарської освіти, оновлення 

її змісту; співпраця з науковими, державними, громадськими закладами та центрами. 
--//-- --//-- 

4.  

Вдосконалення педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників. Спів-

праця з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» з питань курсової перепідготовки, 

проведення спільних семінарів, педагогічних практикумів, видавничої діяльності. 

За окремим 

планом   

Відділ 

інформаційно-

методичної роботи 

5.  

Надання методичної та практичної допомоги педагогам загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів в організації еколого-натуралістичної, природоохоронної та 

експериментально-дослідницької діяльності. 

--//-- --//-- 

6.  
Сприяння реалізації цільових державних, регіональних програм позашкільної еколого-

натуралістичної освіти та виховання. 
Протягом року --//-- 

7.  Продовження співпраці з науково-дослідними установами. Громадськими організаціями, Постійно Методисти 
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освітніми та навчальними закладами, відомствами, науково-дослідними інститутами. 

Міністерствами, управліннями, НЕНЦУМ. 

8.  
Продовження роботи по розширенню мережі наукових товариств, філій територіального 

відділення ВМАН. 
Протягом року Корінна Т.М. 

9.  Продовження роботи по впровадженню Всеукраїнських науково-освітніх проектів, програм. --//-- Жовтоножук Л.Я., 

10.  

Продовження співпраці з науково-дослідними установами. Громадськими організаціями, 

освітніми та навчальними закладами, відомствами, науково-дослідними інститутами. 

Міністерствами, управліннями, НЕНЦУМ. 

Постійно Методисти 

11.  
Організація участі у Всеукраїнській природничій  школі, Всеукраїнській школі народних 

ремесел, флористики і фітодизайну. 
--//--  

Жовтоножук Л.Я. 

Чупринко І.М. 

12.  

Впровадження та поширення перспективного педагогічного досвіду та кращої практики 

роботи, а саме: 
  

Досвід Ямпільського районного ЕНЦ на громадських засадах. Протягом року Шмаль Н.А. 

 Дослідницька підготовка учнів в умовах організації наукових товариств» в Козятинському 

районі 
   Протягом року  

Шмаль Н.А., 

Корінна Т.М. 

Асоціації природничих дисциплін Ямпільської СЗШ І-Ш ст. № 1. --//-- Шмаль Н.А, 

Сумівського шкільного лісництва Бершадського району. Протягом року Іваськевич Г.Л. 

Робота клубу «Любисток» Вінницької обласної станції юних натуралістів (керівник – 

Чупринко І.М.). 
--//-- Павлюк С.Ю. 

 Робота наукового товариства учнів «Надія» Чернівецького району Протягом року Корінна Т.М. 

 

 

ПРОЕКТ № 4. Підвищення професійної майстерності педагогів. 

 

Мета: вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, як необхідної умови підвищення ефективності навчально-

виховного-процесу. 

Завдання:  
- оновлення змісту методичного забезпечення на засадах диференціації та заохочення до творчої активності педагогів, гуртківців, слухачів; 

- забезпечення інтеграції навчально-виховної діяльності; 

- підготовка педагогічних працівників до атестації; 

- впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду; 

- розвиток співробітництва з освітніми закладами; 

- організаційно-методична допомога педпрацівникам в розвитку їх творчості та в здійсненні навчально-експериментальної та 

дослідницької роботи. 
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Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: адміністрація, відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: висока професійна компетентність педагогічних працівників; значне вдосконалення навчально-виховного процесу; 

ефективність методичної діяльності; реалізація, науково-методичної проблеми закладу. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Атестація педагогічних працівників. Модуль 2 – Курсова перепідготовка. Модуль 3 – Школа молодого педагога. 

Модуль 4 – Школа педагогічної майстерності. Модуль 5 – Методична рада. Модуль 6 – Методичні об’єднання. Модуль 7 – Інформа-

ційно-методичні наради. Модуль 8 – Наставництво та стажування. Модуль 9 – Робота над науково-методичною проблемою закладу. 

 

Модуль 1. Атестація педагогічних працівників 

 

Мета: вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості освітнього процесу шляхом 

упровадження нових освітніх технологій; систематичне підвищення рівня ефективності професійної діяльності вчителів; розвиток 

мотивації до свідомої самостійної діяльності з професійного та особистісного вдосконалення. 

Завдання: створення умов для виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду. Дотримання 

принципу демократизму, колегіальності, доступності та гласності. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи, члени атестаційної комісії. 

Керівник:Драгомирецька О.А., директор. 

Очікувані результати: ухвалення рішення про відповідність педагогічного працівника посаді, встановлення кваліфікаційних категорій, 

присвоєння (підтвердження) педагогічних знань. 
№  Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

1.  Переглянути перспективний план атестації педагогів закладу, внести необхідні зміни. Вересень  Директор 

2.  Ознайомити колектив з нормативними документами та директивними документами щодо 

атестації. 
Вересень  --//-- 

3.  Видати наказ про проведення атестації педпрацівників в поточному навчальному році та 

про створення атестаційної комісії. 
до 20.09.21 --//-- 

4.  Прийняти заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової або позачергової 

атестації. 
до 10.10.21 

Заступник 

директора 

5.  Розглянути подані документи, затвердити графік проведення атестації, довести його під 

розписку до відома осіб, які атестуються. 
до 20.10.21 Атестаційна комісія 

6.  Оформити куточок «Атестація в закладі». Жовтень Заст. Директора 

7.  Перевірити записи в трудових книжках, особових справах працівників, які атестуються, 

внести необхідні зміни до записів про трудову діяльність. 

Вересень 2021 р. – 

квітень 2022 р. 
Крупська О.О. 
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8.  Підготувати бланки атестаційних листів встановленого зразка. Листопад  Секретар  

9.  Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які 

атестуються. 

Жовтень 2021 р. – 

лютий 2022 р. 

Практичний 

психолог 

10.  Провести відкриті заняття та позакласні заходи. 
За графіком 

Члени атестац. 

Комісії 

11.  Перевірити документацію: плани, журнали тощо. 
Протягом атестації 

Заступник 

директора 

12.  Хід атестації відображати в методичних бюлетенях. У ході атестації Керівники МО 

13.  Завершити вивчення роботи керівників гуртків, оформити атестаційні листи у двох 

примірниках. 
до 15.03.2021 Атестаційна комісія 

14.  Ознайомити педагогів з їхніми атестаційними листами (під розписку). За 10 днів Секретар 

15.  Провести засідання атестаційної комісії, розглянути атестаційні матеріали, заслухати 

педагогів, які атестуються. 
28.03.2021 

Голова атестац. 

Комісії 

16.  За результатами атестації видати наказ для нарахування педагогам заробітної плати згідно 

зі встановленим посадовим окладом. 

У тижневий 

термін 
Директор  

17.  Внести в трудові книжки педагогів, які атестувались, рішення атестаційної комісії. квітень-травень  Секретар  

18.  Видати наказ про результати атестації. Квітень  Директор  

19.  Звіт про підсумки атестації подати до обласної атестаційної комісії. До 01.04.2021 --//-- 

 

Модуль 2. Курсова перепідготовка 

 

Мета: формування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу в напрямку доступності, масовості, особистісної 

орієнтованості, реальної неперервності післядипломної освіти. 

Завдання:  
- інформаційне забезпечення; 

- організація освітнього процесу; 

- створення первинних організаційних документів (накази, програми, методичні рекомендації); 

- створення системи підвищення професійної майстерності педагогів через курсову перепідготовку, як необхідну умову проведення 

роботи в міжатестаційний період. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: високий рівень професійної майстерності педагогів через курсову перепідготовку. 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  
Проведення курсової перепідготовки педпрацівників в НЕНЦУМ м. Київ: методиста 

Баланюк О.В., методиста Чупринко І.М., методиста  Іваськевич Г.Л. 
  ІV квартал 

Відділ інформаційної 

роботи  

2.  Надання консультацій з підготовки творчої роботи. Січень-лютий Шмаль Н.А. 

3.  Організація від’їзду педпрацівників на курси у м. Київ. Жовтень 
Адміністрація, Шмаль 

Н.А. 

4.  
Організація та проведення творчого звіту педпрацівників за наслідками курсової 

перепідготовки. 
ІV квартал 

Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 

5.  Випуск «Методичного бюлетеня» з тематики курсових завдань та творчих робіт. ІV квартал 
Відділ інформаційно-

методичної роботи 

6. 
Проведення курсової перепідготовки керівників гуртків в КВНЗ «Академія неперервної 

освіти»  
І-ІІІ квартали Шмаль Н.А. 

 

Модуль 3. Школа молодого педагога 

 

Мета: допомога молодому педагогові у його професійному становленні, розв’язання конкретних проблем методики викладання, 

ознайомлення із сучасними методами і технологіями навчання, ППД. 

Завдання:  
- набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи; 

- формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності; 

- ознайомлення із сучасними нетрадиційними методами і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей в 

позашкільному закладі. 

Дата: 2021рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники-наставники, завідуючі відділами. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; уміння використовувати професійний й 

новаторський досвід, власні інноваційні знахідки. 

 
№  Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

Засідання 1 «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності» 

1.  Дискусія-зустріч із педагогами майстрами: «Інноваційні технології:пошуки проблеми» 

Лютий 

Павлюк С.Ю. 

2. 
Творчість керівника гуртка в дії: моделювання фрагментів заняття з використанням 

активних форм і методів навчання. 

Молоді педагоги, 

наставники 

3. Тренінгове заняття «Формування навичок при взаємодії в колективі» Андрійчук Н.І. 
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4. 
Відвідування занять, самоаналіз та аналіз вибору форм, методів педагогічних прийомів, які 

було використано на занятті. (Практикум) 
Юрченко Л.О. 

5. 

Практична робота. Завдання: 

 до колеги на заняття: відвідування занять, обмін враженнями. 

 корегування конспекту заняття, розробленого самостійно. 

Молоді педагоги 

Засідання 2 «Психологія спілкування. Керівник гуртка-вихованець» 

1.  Дискусія «Пошук раціональних методів подання нового матеріалу» 

Квітень 

Павлюк С.Ю. 

2.  Семінар – практикум «Мистецтво уникати конфлікти». Андрійчук Н.І.. 

3.  
Основи комунікативної культури керівника гуртка. Культура мови. Тест «Мистецтво 

спілкування» 
Павлюк С.Ю. 

4.  

Робота між засіданнями. Завдання: 

 опрацювати нормативно-правову документацію; 

 зробити нотатки з проблем з якими зіткнулись.  

Молоді педагоги 

Засідання 3 «Психологічний комфорт молодого керівника гуртка» 

1.  

Круглий стіл : « Я зіткнувся з проблемою – як її вирішити?» Розбір педагогічних ситуацій. 

Помилки і труднощі та шляхи їх вирішення.  Анкетування слухачів з виявлення труднощів у 

роботі. 

Вересень 

Павлюк С.Ю. 

2. Семінар-практикум «Нестандартні форми гурткових занять»  Павлюк С.Ю. 

3. Закріплення за молодими спеціалістами педагогів наставників. Павлюк С.Ю. 

4. 

Практична частина. Завдання: 

 оформлення документації; 

 складання календарного планування; 

 розробка щоденного планування занять. 

Молоді педагоги 

5. 

Робота між засіданнями. Завдання: 

 нові нормативно-правові документи МОНУ щодо надання якісних позашкільних освітніх 
послуг в 2021 році; 

 особливості навчальних програм у позашкільному навчальному закладі в 2021.р. 

 опрацювати методичну літературу з питань інтерактивних методів навчання. 

Молоді педагоги 

Засідання 4  Творчий звіт молодого педагога. 

1.  
Прес-конференція педагога-наставника та педагога початківця. Галерея творчих доробок – 

виставка методичних і дидактичних матеріалів молодих спеціалістів. 
Грудень 

Молоді педагоги 

2.  Діагностичне анкетування слухачів школи молодого педагога. 
Павлюк С.Ю. 

Андрійчук Н.І. 
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3.  Вільний мікрофон «Роль школи молодого спеціаліста у моєму професійному становленні». Молоді педагоги 

4.  Моделювання плану на наступний рік. Павлюк С.Ю. 

 

Список молодих педагогів та їх наставників 

 

1.  Крешун Р.В. – Черній В.А. 3.Пузік Л.В. – Іваськевич Г.Л. 

2. Дмитренко Л.А. – Баланюк О.В.                                                              4. Юрченко Л.О. – Павлюк С.Ю. 

 

Модуль 4. Школа педагогічної майстерності 

 

Мета: підвищення ефективності  освітнього процесу закладу шляхом впровадження досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду 

педагогів-позашкільників України та області в роботу закладу. Використання  інноваційних  освітніх технологій  у роботі закладу. 

Завдання: 

- впровадження інноваційних методик в освітній процес закладу; 

- використання  особистісно-орієнтованої технології навчання; 

- вдосконалення пошуково-дослідницької роботи як ефективної форми дослідження навколишнього середовища; 

- підвищення фахового та методичного  рівня педагогів; 

- створення  умов для  творчого зростання педагогів та вихованців. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу.  

Керівник:Чупринко І.М., методист. 

Очікувані результати: 

      -     освоєння інноваційних  освітніх технологій (, інтерактивних, інформаційних, здоров‘язберігаючих, ігрових та ін.) 

      -    розширення знань педагогів про інтерактивні методики навчання, їх ефективне використання  в гуртковій роботі; 

- підвищення ефективності  освітнього процесу закладу; 

- формування творчої особистості та виховання екологічної культури у підростаючого покоління. 

 

  №  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

Заняття 1. Впровадження досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду педагогів-позашкільників України та області в 

роботу закладу.  

1.  
Перспективний педагогічний досвід  педагогів-позашкільників України та області, 

можливості його впровадження в роботу закладу. 
Лютий 

Драгомирецька О.А. 

2. Педагогічна технологія  формування та розвитку критичного мислення      Мельник В.А. 

3. Аукціон педагогічних ідей: майстер-клас як ефективна форма  поширення педагогі- Мигун П.П. 
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чного досвіду: Проведення майстер-класу «Формування  та обрізка плодового саду» 

4. Позитивне мислення. Вправи.  Андрійчук Н.І. 

Заняття 2.  Компетентнісний підхід - основа якості  освіти 

1.. 
Дослідницька робота  у формуванні базових компетентностей гуртківців молодшого 

віку» 

квітень 

Гайдей О.О. 

2. 

Формування ключових компетентностей гуртківців в ході відкритих занять гуртків 

«Юні акваріумісти» «Юні садівники» «Автентична вишивка та народне мистецтво»  

Рекшенюк С.В., 

Шпак-Косаківська 

Н.М., Мигун П.П. 

3. Путівник-презентація  по кустанарію  Вінницької облСЮН.  Таранюк О.В. 

4. 
Аукціон педагогічних ідей: «Використання ментальних карт як засобу структурування 

та візуалізації навчального матеріалу на заняттях гуртків». 

Чупринко І.М 

Заняття 3. Позашкільна освіта в  сучасних умовах: проблеми та перспективи  

1.  
Особливості  планування  роботи гуртків  у 2021-2022  навчальному році  відповідно 

вимог основних нормативно-правових документів. 

жовтень 

Павлюк С.Ю. 

2.  
Інновації в методичній роботі (аналіз практичної  реалізації науково-методичної 

проблеми закладу). 

Шмаль Н.А. 

3. Можливості інтеграції діяльності гуртків та природоохоронних організацій. Іваськевич Г.Л. 

4. Організація дослідницької роботи в рамках всеукраїнських конкурсів орнітологічного 

напряму 

Баланюк О.В. 

5. Організація дослідницької діяльності з гуртківцями закладу. Жовтоножук Л.Я. 

Заняття 4. Професіоналізм та майстерність педагога - чинник підвищення якості позашкільної освіти 

1. Особистісний  та професійний розвиток педагога в сучасних умовах. Коучинг.  

листопад 

Корінна Т.М. 

2. Цифрові технології в освітньому процесі позашкільного закладу. Страшевський Ю.М. 

3. Використання  STEM-технологій в роботі педагога-позашкільника. Лускало О.А. 

4. 

Аукціон педагогічних ідей: семінар-практикум як  ефективна форма  демонстрації 

професійних якостей педагога. Семінар-практикум: «Традиції озеленення житла 

рослинами,їх значення та застосування в побуті». 

Таранюк О.В. 

 

Склад школи ППД 

 

1. Драгомирецька О.А. 

2. Павлюк С.Ю. 

3. Шмаль Н.А. 

4. Іваськевич Г.Л. 

5. Корінна Т.М. 

6. Побережнюк І.Г. 

7. Гайдей О.О. 

8. Таранюк О.В. 

9. Чупринко І.М. 

10. Черній В.А. 

11. Баскевич О.П. 

12. Жовтоножук Л.Я. 
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13. Слободяник Т.В. 

14. Мигун П.П. 

15. Рекшенюк С.В. 

16. Мельник В.А. 

17. Гаврилюк І.А. 

18. Страшевський Ю.М. 

19. Баланюк О.В. 

20. Ліваковська Л.М. 

21. Лускало О.А. 

22.  Іванькова О.В. 

23. Панчук М.П. 

24. Каліновська  М.М. 

25. Цибух О.В. 

26. Ткач К.В. 

27. Шпак-Косаківська Н.М. 

28. Луценко Н.І. 

 

Склад творчої групи 

 

1. Шмаль Н.А. – керівник творчої групи. 

2. Павлюк С.Ю. – заступник директора. 

3. Іваськевич  Г.Л. – методист. 

4. Корінна Т.М. – методист. 

5. Жовтоножук Л.Я.- методист. 

6. Чупринко І.М. – методист. 

7. Баланюк О.В. – методист. 

8. Побережнюк І.Г., завідувачка відділом. 

9. Гайдей О.О., завідувачка відділом. 

10. Мигун П.П., завідувач відділом. 

11. Таранюк О.В., в.о. завідувачки відділом.  

Модуль 5. Методична рада 

 

Мета: здійснення координуючої науково-методичної та практичної діяльності обласного еколого-натуралістичного закладу з питань 

екологічної освіти та виховання, дослідницької роботи в галузі біології, сільського та лісового господарства. 

Завдання:  
- впровадження інновацій; 

- вивчення проблем творчих об’єднань; 

- науково-методичне інформування; 

- координація роботи учбово-методичного стаціонару; 

-  атестація педагогів; 

- консультування; 

- стажування та наставництво; 

- координація роботи методичних об’єднань, творчих динамічних груп, школи молодого педагога, школи педагогічної майстерності, 

проведення масових заходів. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник:Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: Ефективне впровадження науково-методичної проблеми закладу: «Застосування інноваційних технологій в 

творчому розвитку особистості, як необхідної умови національно-патріотичного виховання гуртківців». 
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Склад методичної ради 

 

1. Шмаль Н.А. – голова ради.   

2. Іваськевич Г.Л. – секретар. 

3. Павлюк С.Ю. – заступник голови. 

4. Жовтоножук Л.Я. – член ради. 

5. Корінна Т.М. – член ради. 

6. Побережнюк І.Г. – член ради. 

7. Чупринко І.М. – член ради. 

8. Таранюк О.В. – член ради. 

9. Гайдей О.О. – член ради. 

10. Черній В.А. – член ради. 

11. Мигун П.П.. – член ради. 

12. Страшевський Ю.М. – член ради. 

13. Рекшенюк С.В. – член ради. 

14. Баланюк О.В. – член ради 

15. Слободяник Т.В. – член ради 

16. Андрійчук Н.І. – член ради 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

І. Засідання  

1 

Погодження планів методичної  роботи на 2021 рік. 

Січень 

 

Методичних об’єднань відділів. 
Керівники 

методоб’єднань 

Школи педагогічної майстерності. Чупринко І.М. 

Школи молодого педагога. Павлюк С.Ю. 

Інформаційно-методичних нарад у відділах 

План роботи практичного психолога 

Роботи творчих груп: 

а) із науково-методичної проблеми закладу. 

б) із національно-патріотичного виховання. 

Методисти 

Андрійчук Н.І. 

Керівники творчих груп 

Шмаль Н.А. 

Чупринко І.М. 

2 Про вивчення системи роботи педагогів, що атестуються 
Шмаль Н.А., методисти, 

зав. відділами 

3 Про хід підготовки та проведення атестації педагогічних працівників закладу.  Шмаль Н.А., Павлюк С.Ю. 
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ІІ. Засідання 

1 Інноваційна діяльність закладу в умовах сучасного освітнього середовища 

Квітень 

Павлюк С.Ю., Шмаль 

Н.А., зав. відділами 

2 
Про методичний супровід обласних та Всеукраїнських еколого-натуралістичних 

конкурсів 
Члени методичної ради  

3 Обговорення та погодження навчальних програм гурткової роботи до перевидання. 
Шмаль Н.А.Ю Павлюк 

С.Ю. 

ІІІ. Засідання 

1 Сучасні інноваційні технології в роботі з гуртківцями 

Вересень 

Шмаль Н.А., 

Страшевський Ю.М. 

2 
 Про підготовку методичних матеріалів до участі у Всеукраїнських методичних 

конкурсах. 
Шмаль Н.А.,методисти 

3 
Про програмно-методичне забезпечення гуртків у 2021-2022 навчальному році. Огляд 

новинок методичної та психолого-педагогічної літератури. 
Шмаль Н.А., методисти 

ІV. Засідання 

1.  Про роботу закладу над науково-методичною проблемою 

Листопад 

Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю. 

2.  Про кращий ППД та його впровадження в освітній процес закладу Методисти 

3.  Про підготовку річного звіту за 2021 рік та річного плану на 2022 рік. 
Шмаль Н.А., Павлюк 

С.Ю., члени метод. ради 

 

Модуль 6. Методичні об’єднання 

 

Методичне об’єднання працівників відділу декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва 

Мета: спрямування діяльності педагогів відділу на вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітню роботу  

гуртків з розділів «Декоративне квітництво», «Народознавство», «Ужитково-прикладне мистецтво». 

Завдання: використання інноваційних освітніх технологій та методик організації освітнього процесу, спрямованих на творчий розвиток та 

національно-патріотичне виховання гуртківців;  

- впровадження перспективного педагогічного досвіду в роботу відділу; 

- залучення учнів до дослідницької  та пошукової роботи; 

-      активізація гуртківців до участі в обласних та Всеукраїнських конкурсах. 

Дата: 2021 рік. 
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Керівник: Чупринко І.М. – методист. 

Прогнозований результат: освоєння інноваційних педагогічних технологій; підвищення фахового рівня та методичної культури педагогів; 

підвищення ефективності роботи відділу. 

                                                                                        Організаційно-педагогічні заходи 

№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

І засідання   Організація роботи відділу відповідно планів роботи закладу та  відділу, під проблеми відділу. 

1. Обговорення планів роботи закладу та  відділу на 2021 рік. Обмін думками. 

Січень 

Чупринко І.М. 

2. Реалізація Закону щодо протидії булінгу. Мобінг: як протидіяти насильству на роботі. Чупринко І.М. 

   3. 

Організація  роботи відділу відповідно підпроблеми:  «Використання інноваційних 

освітніх технологій  в гуртках декоративного квітництва та ужитково-прикладного 

мистецтва як основа розвитку творчого потенціалу та національно-патріотичного 

виховання дитини».   

 

Чупринко І.М.,  

Таранюк О.В. 

4. 
Формування національної свідомості гуртківців засобами народно-пісенної творчості 

українського народу.      
Іванькова О.В. 

ІІ засідання  Національно-патріотичне виховання  гуртківців: використання сучасних підходів у практичній діяльності. 

 1. 
«Реалізація  проекту з національно-патріотичного виховання «Патріотизм в 

юннатівському колі». Круглий стіл. 

Квітень 

Мельник В.А.. 

керівники гуртків 

2. Великодні майстерні з витинанки, писанкарства, етноляльки. 

Таранюк О.В., Шпак-

Косаківська Н.М., 

Ткач К.В. 

3. Майстер-клас: «Виготовленню листівки «Пасхальне диво». Луценко Н.І. 

4. 
Поєднання традиційних та інноваційних методів в ході  проведення відритих занять 

гуртків «Витинанка», «Автентична вишивка та народне  мистецтво».  Обговорення.  

Члени методоб 

єднання 

ІІІ засідання Вдосконалення форм і методів навчання -  основа підвищення  якості позашкільної освіти.  

1. 
Презентація «Дослідницька  робота з квітково-декоративними рослинами як чинник 

формування  компетентностей гуртківців».  Рефлексія. 

Вересень 

Чупринко І.М. 

2. 
Аукціон творчих знахідок (методи навчання і виховання, які використовуються 

педагогами у гуртковій  роботі)   
Керівники гуртків 

3. Позитивне мислення. Вправи. Андрійчук Н.І. 

   4.  Використання віртуальних екскурсій в роботі гуртків відділу. 
Слободяник Т.В., 

Таранюк О.В. 
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ІV засідання  Підсумки року.Аналіз результативності роботи відділу у 2021 році. 

1. 

Використання  компетентнтнісного підходу в ході проведення відкритих занять гуртків  
«Квітникарі закритого ґрунту», «Сучасна плоскісна флористика (ошибана)», «Родинна 

майстерня вихідного дня «Берегиня»  та «Петриківський розпис». 

Грудень 

Члени 

методоб’єднання 

2. 
Експрес-повідомлення «Популяризація роботи відділу та закладу у засобах масової 

інформації та соціальних мережах Інтернет». 
Таранюк О.В. 

3. 
Аналіз участі гуртківців відділу декоративного мистецтва та ужитково-прикладного 

мистецтва у всеукраїнських та обласних масових заходах протягом року. 

Чупринко І.М., 

Члени методобєдн. 

4.  Аналіз роботи лабораторії ужитково-прикладного мистецтва  у 2021 році. Таранюк О.В. 

 

Самоосвітня робота педагогів 

1. Таранюк О.В. Фітодизайн та  флористика як стародавній вид декоративно-прикладного мистецтва. 

2. Слободяник Т.В. Застосування інноваційних освітніх технологій під час роботи з гуртківцями в умовах захищеного ґрунту. 

3. Іванькова О.В. Формування національної свідомості гуртківців засобами народнопісенної творчості українського народу. 

4. Ткач К.В. Впровадження інноваційних форм навчання та виховання у процесі формування патріотичної особистості. 

5. 
Шпак-Косаківська 

Н.М. 
Роль та місце української народної традиційної культури у виховання підростаючого покоління. 

6. Ліваковська Л.М.  Інноваційні методи роботи як необхідна складова розвитку творчого потенціалу гуртківців 

7. Луценко Н. І. Творчий розвиток особистості та національно-патріотичне виховання на заняттях гуртків. 

 

Графік проведення відкритих занять 
№ 

з/п 
П І П керівника гуртка Назва гуртка Тема заняття 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1. 

Слободяник Т. В. 
«Квітникарі закритого 

ґрунту» 

Основні види кімнатних рослин та особливості їх 

вирощування. Класифікація кімнатних рослин за 

декоративністю. 

Жовтень 

 

СЮН 

2. Ткач К.В. «Витинанка» Оберегова символіка витинанок. Берегиня  як 

обереговий символ увитинанок. 

24.02.21 СЮН 

3. Іванькова О.В. Фолькльорний гурт 

«Бохоняни» 

Свято водохреща: традиці минулих поколінь 19.01.21 Бохоницька 

СЗШ І-ІІІ ст. 

4. Шпак-Косаківська 

Н.М. 

«Автентична вишивка та 

народне мистецтво» 
Написання великодньої писанки. 21.04.20 

СЮН 
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5. 
Ліваковська Л.М. 

Сучасна плоскісна 

флористика (ошибана) 
П.З.Гриби та грибочки в нашому лісочку Грудень 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 29 ВМР 

6. 
Луценко Н. І. «Петриківський розпис» 

П.з. вимальовування елементів: колосок, листочок, 

цибулька, ромашка, волошка, калина, малина, вишні. 
02.11.21 

СЮН 

7. 
Таранюк О. В. 

Родинна майстерня вихі-

дного дня «Берегиня» 

П.з. Елементи оздоблення. Символічне значення 

елементів оздоблення. 
Грудень 

СЮН 

 

Графік проведення підсумкових занять 
№ 

з/п 
П І П керівника гуртка Назва гуртка Тема заняття 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1. Слободяник Т. В. «Квітникарі закритого 

грунту» 

Подорож у чарівний світ кімнатних рослин. 14.05 СЮН 

16.05 

2. Ліваковська Л. М. «Сучасна плоскісна 

флористика» (ошибана) 

Квіти – диво природи. 

 

18.05 ЗОШ №5 

 

«Квіти рідного краю» 

 

Квіти – окраса нашого життя. 

25.05 КЗ НВК 

19.05 СЮН  

24.05 ЗОШ №31 

3. Іванькова О.В. Фольклорнтй гурт 

«Бохоняни» 

Творчий звіт вихованців «Ми діти твої, 

Україно». 

18.05 (2) Бохоницька ЗОШ І-

ІІІст. 15.05 

4. Луценко Н. І. «Петриківський розпис» Підсумки роботи за навчальний рік. 

Оформлення та підготовка робіт для виставки. 

24.05 СЮН  

20.05 (2)    ЗОШ №25 

«Кімнатні рослини» Вікторина «Чи знаєш ти кімнатні рослини?» 24.05 ЗОШ №25 

5. Таранюк О. В. Родинна майстерня вихі-

дного дня «Берегиня» 

Виставка-конкурс завершених робіт 22.05 СЮН 

6. Ткач К. В. «Кімнатне квітництво» Вікторина «Чи знаєш ти кімнатні рослини?» 20.05 СЮН 

18.05 ЗОШ №21 

«Витинанка» «Свято витинанки». Обговорення кращих робіт 

вихованців творчого об'єднання.  

20.05 ЗОШ №21 

21.05 СЮН 

7. Шпак-Косаківська 

Н.М. 

«Автентична вишивка та 

народне мистецтво» 

«Ремесла Поділля». 18.05 ВДПУ ім. М. 

Коцюбинського  

12.05 СЮН 

22.05 Северинівська ОТГ, 
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23.05 буд. культури 

8. Мельник В. А. Природа в орігамі Складання карти бажань «Моє чарівне літо» 26.05 ЗОШ №4 

20.05 ЗОШ №7 

9. Чупринко І. М. «Любисток» Конкурс «Зоряна година травознавця» 14.05 СЮН 

«Юні квітникарі» «Сад моєї мрії» 28.05 СЮН 

10. Драгомирецька Т. В. «Медіаграмотність» Підсумковий проект: медіапідтримки міського 

заходу «День Європи. Зйомка стендів монтаж. 

Підсумки року 

26.05 СЮН 

18.05 КЗ «СЗШ Іст. №25 

ВМР» 

 

Методичне об’єднання працівників відділу екології та охорони природи 

 

Мета: методичне об’єднання відділу спрямовує свою діяльність на подальше вдосконалення та розвиток існуючих нових форм, методів 

освіти та виховання. 

Завдання: 

- формування пошуків нових підходів до навчального процесу; 

- практична спрямованість навчання, залучення учнів до дослідницької роботи; 

- формування екологічної культури; 

- вивчення та популяризація передового досвіду в роботу обласної СЮН; 

- спрямованість на самовдосконалення, підвищення методичної культури, участь у заходах по підвищенню фахового рівня педпрацівників. 

Дата: 2021 рік. 

Керівник: Іваськевич Г.Л., методист. 

Очікувані результати: високий рівень педагогічної та професійної майстерності педагогів відділу екології та охорони природи; об’єднання 

педагогів навколо науково-методичної проблеми закладу та підпроблеми відділу в застосуванні нетрадиційних форм роботи з 

гуртківцями. Співпраця з обласним товариством охорони природи, управліннями, фондами; активна участь гуртківців у виконанні 

завдань міжнародних та Всеукраїнських науково-освітніх проектів. 

 

Організаційно-педагогічні заходи 

 

№ Зміст заходів Термін Відповідальний 

І засідання. Тема: Формування екологічної компетентності  на заняттях гуртків екологічного спрямування. 

Форма проведення. Вернісаж думок. 

1 Екологічна компетентність вихованців та методики її формування. лютий Іваськевич Г.Л. 



58 

 

 

2.  Екологічний етикет, як засіб розвитку у підростаючого покоління екологічних 

компетентностей. 

Каліновська М.М. 

3. Ознайомлення з нормативними документами. Іваськевич Г.Л. 

4. Опрацювання періодичних видань, інтернет-ресурсу про сучасні методи виховання  виховання 

екологічної компетентності. 

Члени М\О 

ІІ засідання.  Тема: Формування дослідницьких умінь та екологічних компетентностей  вихованців у позашкільному закладі 

Форма проведення. Діалог 

1. Формування дослідницьких умінь та екологічних компетентностей школярів у процесі 

реалізації практичної діяльності. 

 Квітень 

Іваськевич Г.Л. 

2. Природоохоронна діяльність – дієва форма формування екологічної свідомості. Побережнюк І.Г. 

3. Інтегрований підхід, як засіб ефективного навчання і виховання підростаючого покоління. Гаврилюк І.А. 

4. Самовдосконалення: «Щоб зменшити біль, почни з себе» Андрійчук Н.І. 

ІІІ засідання.  Тема:  Екологічна освіта і виховання  через практичну діяльність 

 Форма проведення.  Круглий стіл 

1.  Природоохоронні території, як основа  екологічної освіти і виховання. 

Вересень 

Іваськевич Г.Л. 

2. Практична діяльність юнацької секції з охорони природи . Іваськевич Г.Л 

3.  Вивчення програми QR – кодів, їх використання на заняттях гуртка екологічного напрямку. Панчук М.П. 

4.  Використання леп буків з дітьми молодшого шкільного віку, як ефективна форма виховання 

екологічної культури та свідомості. 

Пузік Л.В. 

5. Обговорення нормативних документів та методичних рекомендацій щодо організації 

навчально-виховної роботи в новому навчальному році. 

Іваськевич Г.Л, 

ІV засідання. Тема: Підсумок роботи методичного об’єднання  за рік 

Форма проведення. Творчий звіт та виставка 

1.  З практики роботи відділу над проблемою закладу: «Застосування інноваційних технологій в 

творчому розвитку особистості,як необхідної умови національно – патріотичного  виховання 

гуртківців». 

Листопад 

Побережнюк І.Г.  

Іваськевич Г.Л. 

2. Тиждень екології – підсумковий етап природоохоронної роботи та екологічного виховання 

школярів. 

Іваськевич Г.Л. 

3. Аналітичний огляд участі гуртківців відділу екології та охорони природи у Всеукраїнських та 

обласних масових заходах. 

Іваськевич Г.Л. 

Побережнюк І.Г. 

4.  Роль організації самоосвіти та самопідготовки у вдосконаленні фахового рівня та творчому  

зрості педагогів. 

 Члени 

методобєднання 
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5. Презентація творчих надбань працівників відділу Побережнюк І.Г. 

Члени методоб 

 

Самоосвітня робота педагогів 

1. Побережнюк І.Г. Проектна діяльність в роботі з старшокласниками. 

2. Гаврилюк І.А.  Впровадження елементів «милування природою» в освітній процес з дітьми раннього віку. 

3. Каліновська М.М.  Розвиток творчих здібностей дітей через роботу з природним матеріалом. 

4. Гайдей О.О. Розвиток  творчого та інтелектуального потенціалу  дітей різних вікових категорій засобами ігрової 

діяльності в  еколого – натуралістичному  закладі. 

5. Болтак В.С. Формування світоглядних, загальнокультурних та загальнолюдських цінностей на заняттях іноземної мови в 

позашкільному закладі. 

 6.. Панчук М.П. Використання інноваційних технологій на заняттях гуртків екологічного спрямування. 

7. Пузік Л.В. .Дитяча творчість, як елемент розвитку екологічної свідомості підростаючого покоління. 

8. Балинський І.А. Ігрова діяльність та її вплив на ефективність навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку. 

9. Іваськевич Г.Л. Компетентісний підхід в здійсненні еколого – природоохоронної роботи. 

 

Графік відкритих занять 

№ 
П І П керівника 

гуртка 
Назва гуртка Тема заняття 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

1. Пузік Л.В. «Юні друзі природи» Рослини – первоцвіти. Ранньоквітучі весняні 

рослини та їх охорона 

11.03 Обл. СЮН 

2. Каліновська М.М. «Рослини і тварини – символи 

України»» 

Кульбаба походження і місце поширення. 

Легенди про походження квітки. 

23.02 Обл. СЮН 

 

Підсумкові заняття  
№ П.І.П. керівника Гурток Тема Дата Місце провед. 

1 
Гаврилюк    

І.А. 

Юні  друзі природи (для 

дошкільного віку) 

Святкова програма «В гостях в 

Екологознайки» 

24. 05, 24.05., 

13.05., 14.05 

КЗ «ДНЗ № 31  

ВМР» 

 «Природоохоронці» Усний журнал «З природою живи у дружбі» 24.05 Обл. СЮН 

2 Болтак В.С. 
Англійська в позашкільному 

закладі 
Узагальнення вивченого за рік  Обл. СЮН 

3. Побережнюк «Екологія Землі» Екологічний бумеранг «Люби і знай свій 19.05 Обл. СЮН 
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І.Г. рідний край» 

«Юні друзі природи» Вікторина «З природою у серці» 18.05 
КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. 

№ 34 ВМР» 

4. Гайдей О.О. «Пізнаємо світ природи» 
Пізнавально – конкурсна програма «У світі 

природи» 

13.05 

13.05 

КЗ «ВНВК СЗШ 

– інтернат І-ІІІ ст. 

– ДНЗ ВМР» 

5. Панчук М.П. 

«Юні охоронці природи» 
Вікторина «Знай люби, оберігай свій  рідний 

край» 

13.05 

 
ЗШ ІІ-ІІІ ст. № 31 

«Юні екологи»  Вікторина «Екологічний бумеранг» 24.04 ЗШ І-ІІІст.№ 31 

«Рослини і тварини – символи 

України» 
Вікторина «Найрозумніший»» 

24.05., 25.05. 

13.05 

Обл. СЮН        

ЗШ І ст.№ 5 

6. Іваськевич Г.Л. 
«Природоохоронці»  Усний журнал «Природа рідного краю» 13.05 ЗШ І-ІІІ ст.№ 9 

 « Природоохоронці» Усний журнал «Природа рідного краю» 13.05 ЗШ І-ІІІ № 9  

7. 
 

Пузік Л.В. 

«Юні екологи» Вікторина «Екологічний бумеранг» 19.05 (2) 
Прибузька школа 

- інтернат 

«Юні друзі природи» Вікторина «З природою у серці» 13.05., 24.05 

Обл. СЮН 

КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. 

№ 15 ВМР» 

8. 
Каліновська 

М.М. 

«Основи екологічних знань» 
Екомарафон «Охорона навколишнього 

середовища» 

13.05., 24.05. 

24.05 
Обл. СЮН 

«Рослини і тварини - символи 

України» 
Вікторина «Найрозумніший» 27.05 

КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. 

№15 ВМР» 

 

Методичне об’єднання працівників відділу біології та сільського господарства 

 

Мета: підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчого потенціалу  педагогів через безперервну самоосвіту, участь у 

методичних заходах і конкурсах станційного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Завдання:  

- здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників відділу для вивчення динаміки змін, вчасного 

коригування   та   прийняття рішень щодо підвищення фахової майстерності та професійної компетенції; 

- вивчення та впровадження  системи  роботи  керівників гуртків відділу; 

- сприяння науково-дослідницькій та експериментальній роботі педагогів та гуртківців; 
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- активізація діяльності педагогічних працівників відділу у забезпеченні змісту роботи з обдарованими дітьми, подальшій 

демократизації проведення конкурсів, науково-практичних конференцій, зборів польових практик, профільних виставок; 

- робота комплексної системи методичних заходів для  педагогів відділу у міжкурсовий період, вивчення її результативності та 

оптимальності. 

- продовжити роботу з впровадження у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій з метою формування ключових 

компетентностей гуртківців; 

- надавати постійну методичну допомогу керівникам гуртків у підвищенні якості навчальних занять; 

Дата: 2021 рік. 

Керівник: Жовтоножук Л.Я., методист. 

Очікувані результати: підвищення ефективності проведення навчальних занять керівниками гуртків відділу; забезпечення членів 

методоб’єднання інформаційно-методичними та навчальними матеріалами; підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, 

творчого потенціалу  педагогів через безперервну самоосвіту, участь у методичних заходах і конкурсах станційного, обласного та 

Всеукраїнського рівнів. 

 

Організаційно-педагогічні заходи 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

І засідання.  Тема: «Трудове навчання – важливий засіб формування активної позиції  гуртківців відділу біології та сільського господарства  

(доповідь). 

1.  
Аналіз роботи методичного  об’єднання за минулий  рік та завдання на  2021 рік. 

Організація роботи методоб’єднання відповідно підпроблеми відділу. 

 Лютий 

Жовтоножук Л.Я., члени 

МО 

2.  Проблеми трудової підготовки учнівської молоді  в сучасних умовах. Жовтоножук Л.Я. 

3.  
Творче самовираження  гуртківців в процесі виконання дослідницької роботи на 

НДЗД (з досвіду роботи) .                                    
Лускало О.А. 

4.  Виставкова діяльність як складова допрофесійної  підготовки гуртківців відділу. Мигун П.П. 

5.  
Обговорення проведених заходів. Огляд новинок методичної літератури та фахової 

періодичної преси. Вироблення методичних рекомендацій 
 Члени методоб’єднання 

ІІ засідання.  Тема: «Позашкільна  освіта в контексті проекту «Нова українська школа»  (педагогічні обговорення). 

1.  
Мотивація навчання – основна умова успішного навчання в рамках нової української 

школи на гурткових заняттях (доповідь).                                               
Квітень 

Жовтоножук Л.Я.  

2.  
Інноваційна діяльність на гурткових заняттях  біологічного спрямування  в контексті 

проекту "Нова українська школа". 
Мигун П.П. 



62 

 

 

3.  
Інтеграція сучасних педагогічних технологій  на  заняттях  гуртка «Біологія рослин 

засобами  STEM освіти» . 
Лускало О.А. 

4.  

Обговорення  проведених заходів.  Обмін думками,  досвідом. Огляд  новин  

методичної  літератури,  що  порушують  розглянуті  проблеми. Вироблення 

методичних рекомендацій. 

Жовтоножук Л.Я., члени 

МО. 

ІІІ засідання. Тема. Організація освітнього процесу у відділі в 2021/2022 навчальному році  

1.  Основнi напрямки діяльності відділу у 2021-2022 навчальному році.  Мигун П.П. 

2.  
Управління успіхом педагога як шлях підвищення мотивації його професійного 

саморозвитку. 

Вересень 

Жовтоножук Л.Я.  

  

3.  

Нові підходи до укладання навчальних програм згідно сучасних нормативно-правових 

актів в освіті. Аналіз навчальних програм гурткової роботи у відділі. Обговорення 

календарного планування . 

Мигун П.П. 

Жовтоножук Л.Я. 

4. 

Огляд  новинок  профільної   та  методичної  літератури з даної теми. Домашнє 

завдання: Опрацювання програм та підготовка календарно-тематичного планування.   

Вироблення методичних рекомендацій. 

Члени МО 

ІV засідання 

Тема.  Підсумки роботи методичного об’єднання  відділу за 2021 р.( Інформаційна скринька). 

1.  
Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи 

методичного об’єднання на наступний  рік.    

Грудень  

Жовтоножук Л.Я., члени 

МО.  

2.  
Аналіз участі гуртківців  відділу у профільних  конкурсах, акціях операціях за  

навчальний рік.  

Мигун П.П.,члени  МО 

3.   Творчі звіти педагогів відділу з питань самоосвіти. Члени МО 

4.  

Аналіз роботи педагогічного колективу відділу  над реалізацією науково – методичної  

підпроблеми відділу. Огляд новин методичної літератури, що порушують розглянуті 

проблеми. Обговорення заходів.  Вироблення методичних рекомендацій 

Члени МО 

 

Самоосвітня робота педагогів 

1.  Мигун П.П. 
Нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, апробація нових методів роботи, виходячи з основних засад 

Концепції з національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

2.  Цибух О.В. Формування дослідницьких умінь вихованців в гуртках біологічного спрямування 

3.  Лускало О.А. Інтеграція сучасних педагогічних технологій  на  заняттях  гуртка «Біологія рослин засобами  STEM освіти» . 

4.  Баскевич О.П. Історичний розвиток органічного світу – одна з умов формування у вихованців національно-патріотичних 
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цінностей. 

5.  Гідрович Т.М. Використання дослідницьких методів у гуртковій роботі. 

6.  Белозерцева Т.В. Використання ІТ – технологій під час викладання програмного матеріалу гуртків біологічного спрямування 

 

Підсумкові заняття 
№ 

з/п 
П.І.П. керівника Гурток Тема Дата Місце проведення 

1. Мигун П.П. Юні садівники Турнір садівників 28.04.21 ВОСЮН, каб № 14 

  Юні садівники Турнір садівників 14.05.21 ЗОШ № 31, м. Вінниці каб. 307 

2. Баскевич О.П. Пізнай себе Чесноти бувають різні 12.05.21 Липовецька ЗОШ № 2, акт.зала 

  Пізнай себе Чесноти бувають різні 13.05.21 Липовецька ЗОШ № 2, акт.зала 

  Пізнай себе Чесноти бувають різні 14.05.21 Липовецька ЗОШ № 2, акт.зала 

3. Гідрович Т.М. 
Нотатки 

натураліста  

Поділля 

Практична робота  «Що я можу зробити для 

свого міста? Виготовлення листівок з тематики 

охорони рослин місцевої флори» 

12.05.21 КЗ «ЗОШ І-ІІІ 63т.. №21 ВМР» 

бібліотека 

  18.05.20 ВОСЮН, актова зала 

  Біологія для 

допитливих 

Пізнавально – розважальна гра «Калейдоскоп 

природи» 

20.05.21 КЗ «ЗОШ І-ІІІт. №21 ВМР» бібліотека 

  19.05.20 ВОСЮН, каб №14  

4. 

Лускало О.А. 

 

 

Біологія рослин 

засобами  STEM 

освіти  

Інтелектуальна-розважальна  гра: « Цілісність 

організму людини. Взаємодія регуляторних 

систем організму»». 

31.05.21 ВОСЮН, каб №14 

18.05.21 КЗ «ВНВК: спеціальна ЗОШ- інтернат 

І-ІІІ ст. – ДНЗ ВМР» 

Нотатки 

натуралісти 

Поділля 

Практична робота  «Що я можу зробити для 

свого міста? Виготовлення листівок з тематики 

охорони рослин місцевої флори 

18.05.21. ВОСЮН, каб №14 

31.05.21 ВОСЮН, каб №14 

5. Цибух О.В. Дивосвіт природи  Як людина пізнає природу? 19.05.21 КЗ «ЗОШ І-ІІ 63т.. №5 ВМР», к. №307 

  Дивосвіт природи Як людина пізнає природу? 11.05.21 ВОСЮН, каб №14 

  
Загадковий світ 

рослин 

Вивчення  видової  та просторової структури 

широколистяного лісу місцевого  лісу 

13.05.21 ВОСЮН, каб №14 

6. Андрійчук Н.І. 

Вирішення конфлік-

тів мирним шляхом. 

Базові навички 

медіації 

Аналіз опрацьованих тем 17.05.21 КЗ «ЗОШ І-ІІІ  т.. №21 ВМР». Каб. 15 

28.05.20 КЗ «Подільський науково-технічний 

ліцей для обдарованих дітей, каб.307 

7. Белозерцева Т.В. Біологія для Оздоровча екскурсія до прибережної смуги, 28.05.21 Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст..- ліцей, 
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допитливих річки Південний Буг. Ознайомлення з водною та 

прибережною флорою річки Південний Буг. 

каб. 2-В 

13.05.21 ВОСЮН ,каб. №14 

Горшечкові 

рослини 

Біологічна вікторина  «Ми і загадковий світ 

природи» 

27.05.21 ВОСЮН ,каб. №14 

18.05.21 ВОСЮН ,каб. №14 

8. Шмаль Н.А. 
Факультет гро-

мадських професій 

Захист реферативних робіт    .05.21 

(2) 

Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж 

9. Корінна Т.М. 

Людина і довкілля Застосування екологічних знань у практичній 

діяльності людини. 

.04.21 ВОСЮН,  комп.клас 

Людина і довкілля Застосування екологічних знань у практичній 

діяльності людини. 

.04.21 ВОСЮН, акт.зала 

10. Жовтоножук Л.Я. 
Присадибне 

господарство  

Диспут «Формула успіху. Уміння розставляти 

пріоритети » 

18.05.21 ДНЗ «Вище професійне училище №7 

м. Вінниця», народознавча світлиця 24.05.21 

 

Відкриті заняття 
№ 

з/п 
Керівник гуртка Назва гуртка Тема заняття 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

1. Мигун П.П. Юні садівники Пр. робота: «Відпрацювання техніки щеплення 

в розщіп, за кору та покращене копулювання» 

11.03.21 ВО СЮН, каб №14 та НДЗД 

2. Лускало О.А. Біологія рослин 

засобами  STEM 

освіти 

Поняття «Групи крові». Резус – конфлікт. 

Штучна кров. Розгорнутий аналіз крові. 

Гемоглобін. 

30.10.21. 

 

ВОСЮН, каб №14 

3. Баскевич О.П. Пізнай себе Гра-подорож до країни Вічливості та доброти 16. 12.21 Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

актова зала 

4. Гідрович Т.М. Нотатки натура-

ліста  Поділля 

Лісова газета: Пернаті друзі. 12.05.21. ВОСЮН, каб №14 

5. Цибух О.В. Дивосвіт природи Живі прикраси моєї кімнати. Квітучі кімнатні 

рослини 

29.04.21. ВОСЮН, каб №14 

6. Белозерцева Т.В. Біологія для 

допитливих 

Подорож регіонами України: «Рослинний та 

тваринний світ Червоної книги» 

17.11.21. Стрижавська ЗОШ І-ІІІст-

ліцей ,  каб «2-В клас» 

7. Андрійчук Т.І. Вирішення 

конфліктів мирним 

шляхом. Базові 

Етика медіатора. Етичний кодекс медіатора 27.01.21. КЗ «ЗОШ І-ІІІ  т. №21 ВМР». 

каб. 15 
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навички медіації. 

9. Жовтоножук Л.Я. Присадибне 

господарство 

Види розмноження плодових та ягідних культур 29.03.21 ДНЗ «ВПУ №7 м. Вінниця», 

народознавча світлиця 

10.  Корінна  Т.М.  Людина і довкілля Значення внутрішніх біоритмів для людини 11.03.21 ВОСЮН, актова зала 

 
Методичне об’єднання відділу зоології та тваринництва 

 
Мета: підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів через безперервну самоосвіту, участь у 

методичних заходах і конкурсах станційного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Завдання:  

-       надання інформації педагогам відділу  про нові освітні технології в освіті України; 

- продовжити роботу з впровадження в освітній  процес нових педагогічних технологій з метою формування ключових компетентностей 

гуртківців; 

- вивчення та популяризація передового педагогічного досвіду позашкільників України в роботу станції юннатів; 

- формувати вміння впроваджувати на заняттях гуртків сучасні прогресивні форми і методи навчальної і виховної роботи; 

-  спрямованість на самовдосконалення, підвищення фахового рівня та творчого потенціалу   керівників гуртків відділу зоології. 

Дата: 2021рік. 

Керівник: Баланюк О.В.,методист. 

Очікувані результати: підвищення рівня педагогічної та професійної майстерності педагогів відділу;  підвищення ефективності проведення 

навчальних занять; активна участь педагогів та їх вихованців у Всеукраїнських та Міжнародних науково-освітніх проектах. 

 

Організаційно-педагогічні заходи 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

І засідання. Тема: Планування роботи відділу на ІІ семестр 2020- 2021 н. р. Форма проведення: інформація, обговорення 

1. 

 

Перегляд і затвердження календарно-тематичного планування гурткових занять на ІІ 

семестр 2020-2021 навчального року. 

Січень 

Баланюк О.В. 

2. Підготовка дослідницьких  робіт до Всеукраїнського конкурсу юних зоологів та 

тваринників. 

Баланюк О.В., Рекшенюк 

С.В., Страшевський Ю.М. 

3. Планування і організація проведення тижня зоології і тваринництва. Баланюк О.В. 

4. Організація і проведення свята «День зустрічі птахів» Баланюк О.В.,Черній В.А. 

ІІ засідання . Тема: Зоолого-тваринницький напрям дослідницької діяльності.   Форма проведення: презентація 

1. Алгоритм проведення занять.  Як пробудити в дітях допитливість. Квітень Баланюк О.В., керівники 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

гуртків 

2.  Формування основ дослідницької роботи в лабораторії акваріумістики та 

тераріумістики. 

Рекшенюк С.В. 

3. Створення біотопних акваріумів. Глімбоцький В.О. 

4. Планування і проведення дослідницької роботи «Птах року - 2021» Паламарчук В.В. 

5. Розвиток критичного мислення вихованців гуртків з метою формування навичок 

безпечної поведінки. 

Черній В.А. 

ІІІ засідання. Тема:Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій.  Форма 

проведення: панорама новітніх підходів  

1. Інновації в системі освіти позашкільного закладу. 

Вересень 

Баланюк О.В 

 Впровадження інтерактивних методів навчання в ентомології. Крешун Р. А. 

2. Формування ключових компетентностей вихованців гуртків зоолого-тваринницького 

спрямування. 

Черній В.А. 

3. Можливості використання інтерактивних комплексів у навчальному процесі. Страшевський Ю.М. 

4. Перегляд, затвердження навчальних програм, календарно-тематичного планування 

керівників гуртків зоолого-тваринницького відділу 2021-2022н. р. 

Баланюк О.В 

ІV засідання. Тема: Підведення підсумків роботи педагогів відділу за рік.    Форма проведення: естафета успішного досвіду  

1. Шляхи реалізації підпроблеми  відділу зоології та тваринництва: «Формування 

ключових компетентностей та наскрізних вмінь як основа для успішної соціалізації 

особистості гуртківця у відділі»   

Листопад 

 Черній В.А., керівники 

гуртків 

2. Підготовка матеріалів до виставки та участь у декаді педмайстерності. Баланюк О.В., Черній В.А., 

керівники гуртків 

3. Любов до дітей – основна умова виховання. Андрійчук Н.І. 

4. Підготовка та проведення звіту відділу зоології та тваринництва. Баланюк О.В., Черній В.А., 

керівники гуртків 

 

Самоосвітня робота педагогів  
№  П. І. П. педагога Тема самоосвіти 

1. Баланюк О.В. Формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дітей до тварин. 

2. Глімбоцький В. О. Створення біотопних акваріумів. 

3. Рекшенюк С.В. Формування основ дослідницької роботи в лабораторії акваріумістики та тераріумістики. 
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4. Страшевський Ю.М. Можливості використання інтерактивних комплексів у навчальному процесі. 

5. Дмитренко Л.А. Формування гуманного ставлення до живої природи у дітей з особливими потребами. 

6. Черній В.А. Формування ключових компетентностей вихованців гуртків зоолого-тваринницького спрямування. 

7. Крешун Р. А. Впровадження інтерактивних методів навчання в ентомології. 

8. Паламарчук В. В. Виховання любові до тварин через мистецтво паперопластики. 

 

Графік відкритих занять 
№  П. І. П.  Гурток Тема заняття Дата 

1. Рекшенюк С.  В. Юні акваріумісти Практична робота: «Догляд за акваріумними рибами» 20.03 

3. Крешун Р. А. Основи ентомології Основні родини підрядів Хижих (Adephaga) 15.02 

4. Черній В.А. Цікава зоологія Практична робота: Будова яйця птаха. 23.02 

5. Паламарчук В. В. Тварини в паперопластиці Різновиди черепах. Умови утримання, догляд у куточку живої природи. 12.04 

6. Страшевський Ю. М. Домашній акваріум Реле часу та інше акваріумне обладнання. 19.02 

 

Підсумкові заняття  

№ П. І. П. педагога Гурток Тема заняття 
Дата 

проведення 

2. Дмитренко Л.А. Юні друзі природи Святкова програма «В гостях у Дивознайки» 18.05 

Юні друзі природи Святкова програма «В гостях у Дивознайки» 18.05 

Юні друзі природи Святкова програма «В гостях у Дивознайки» 19.05 

Знавці тварин Домашні улюбленці 23.05 

3. Черній В.А. Цікава зоологія Що за диво – зоосвіт. 18.05, 24.05 

4. Крешун Р. А. Основи ентомології Етикетування зібраного матеріалу та оформлення колекцій. 27.05 

5. Баланюк О.В. Знавці тварин Домашні улюбленці 26.05 

Декоративне птахівництво Загадковий світ птахів 23.05 

6. Рекшенюк С.В. Юні акваріумісти Підсумкове заняття. Акваріум моєї мрії. 18.05 

Домашній тераріум Практична робота: Підготовка тераріумів до літнього періоду. 20.05 

7. Страшевський 

Ю.М. 

Домашній акваріум Підведення підсумків. Проведення тематичної вікторини. 28.05 

8. Паламарчук В.В. Тварини в паперопластиці Підведення підсумків роботи за рік. Вікторина «У світі тварин». 

Нагородження переможців. 

06.05, 17.05, 

17.05 

За гуманне ставлення до тварин Заочна мандрівка «У світі тварин». 13.05, 13.05 
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№ П. І. П. педагога Гурток Тема заняття 
Дата 

проведення 

9. Глімбоцький 

В.О. 

Юні акваріумісти Підсумкове заняття: Підготовка акваріумів до літнього періоду. 18.05 

Юні кролівники Підсумкове заняття. Підготовка вольєрів до літнього періоду. 19.05 

 

Модуль 7. Інформаційно-методичні наради 

 

Мета: удосконалення та збагачення знань педагогів з проблем теорії та методики навчально-виховної роботи. 

Завдання: активізація роботи педагогічних працівників з самоосвіти через діяльність групи науково-практичної інформації та соціальної 

групи відділу інформаційно-методичної роботи. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи закладу. 

Керівник: Шмаль Н.А., завідувач відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: підвищення інформованості педагогів закладу про новини методичної, педагогічної , психологічної літератури; 

перспективний педагогічний досвід; методику організації еколого-натуралістичної, природоохоронної, експериментально-

дослідницької роботи; практичне застосування нетрадиційних та інноваційних форм в гуртковій роботі. 

 

Відділ інформаційно-методичної роботи (керівник – Шмаль Н.А.) 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  Проектно-модульне планування роботи закладу на 2021 рік. Січень Шмаль Н.А. 

2.  
Про підготовку методичних матеріалів до участі у ХІІ-й Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2021». 
Лютий Шмаль Н.А. 

3.  Про організацію та проведення декади педмайстерності Березень Шмаль Н.А., методисти. 

4.  
Про підготовку навчальних програм гурткової роботи та інтегрованих блоквів до 

навчальних програм 
Квітень Шмаль Н.А., Павлюк С.Ю. 

5.  
Про підготовку аналітичних матеріалів з еколого-натуралістичної, 

природоохоронної та дослідницької роботи у 2020-2021 н.році 
Травень Шмаль  Н.А.,Павлюк С.Ю. 

6.  
Огляд новинок методичної літератури. Опрацювання нормативних документів з 

питань позашкільної освіти 
Червень  Шмаль Н.А., методисти 

7.  Роль проектної діяльності, як складової успішного освітнього процесу Серпень   Шмаль Н.А., методисти 

8.  
Розвиток творчого потенціалу вихованців через залучення їх до еколого-

натуралістичної та дослідницької діяльності 
Вересень 

Шмаль Н.А.Іваськевич 

Г.Л., Жовтоножук Л.Я. 

9.  Вивчення та впровадження інноваційних технологій у методичну роботу Жовтень Шмаль Н.А., методисти 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

 

10.  
Професіоналізм та майстерність педагога- запорука успішної роботи позашкільного 

закладу 
Листопад 

Шмаль Н.А.методисти 

 

11.  Про підсумок роботи відділів закладу над науково-методичною проблемою Грудень  Шмаль Н.А .методисти 

 
Відділ декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва (керівник – Чупринко І.М.)  

 Зміст  Календарні строки 

1. Впровадження сучасних  підходів та методик у роботу відділу. Січень 

2. 
Підготовка до участі  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну 

«Квітуча Україна». 
Лютий 

3. Організація та проведення заходів обласного тижня народознавства. Березень 

4. Підготовка до участі  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. Квітень 

5. Підготовка   навчальних програм з позашкільної освіти. Травень 

6. 
Організація освітнього процесу  у новому 2021-22 навчальному році. Використання сучасних  засобів навчання при 

підготовці  та проведенні занять гуртків. 
Вересень 

7. Оформлення  звітних матеріалів з питань участі гуртківців в обласних та всеукраїнських конкурсах. Жовтень 

8. Підготовка матеріалів для участі у відкритому рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» Листопад 

9. Висвітлення  роботи відділу у засобах масової інформації у 2021 році. Грудень 

                                                

Відділ відділі біології та сільського господарства (керівник – Жовтоножук Л.Я.) 
№ Зміст  Календарні строки 

1. Огляд нових нормативних документів Січень 

2. Використання  сучасних засобів навчання  на гуртках  біологічного спрямування. Лютий 

3. Про організацію дослідницької роботи на НДЗД Березень 

4. Розвиток  системи  особистісних цінностей і компетентностей  гуртківця. Квітень 

5.  Інформаційна компетентність сучасного керівника гуртків – невідємна складова розвитку особистості педагога. Травень 

6.  Сучасні вимоги до організації освітнього  процесу. Вересень 

7. Про організацію методичної роботи Жовтень 

8.  Впровадження сучасних  методик та підходів до проведення гурткових занять  Листопад 

9. 
Спрямування керівників гуртків на висвітлення діяльності гуртків на  сторінках місцевої преси, сайті закладу, 

доробок у фахових виданнях. 
Грудень 
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Відділ екології та охорони природи (керівник – Іваськевич Г.Л)  
№ Зміст Календарні строки 

1 Інновації в проведенні гурткового заняття Січень 

2 Дитячі організації України Лютий 

3 Методика бесіди. Види бесіди. Березень 

4 Еколого – природоохоронна діяльність учнів, як засіб розвитку їх творчих здібностей. Квітень 

5 Про проведення дня екологічної освіти. Травень 

6 Про календарно – тематичне планування гурткової роботи на І –й семестр 2021 – 2022 навчального року. Вересень 

7 Методика оформлення  та підготовки  еколого -  пошукової роботи Жовтень 

8 Про проведення обласного тижня екології та охорони природи. Листопад 

9 Про календарно – тематичне планування гурткової роботи на другий семестр. Грудень 

 

Відділ зоології та тваринництва (керівник – Баланюк О.В.)  
№ Зміст Календарні строки 

1. Освітні тенденції в 2021 році. Січень 

2. Про проведення обласного тижня здорового способу життя..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Лютий 

3. Про проведення обласного тижня зології та твариництва.                            Березень 

4. Пошуково-дослідницька діяльність дітей молодшого шкільного віку. Квітень 

5. Мнемотехніка. Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти. Травень 

6. Сучасна методика організації та проведення заняття та  масових заходів як пріоритетна форма освітнього процесу у 

позашкільному закладі.   

Вересень 

7. Організація роботи самоврядування у  відділлі зоології та тваринництва. Жовтень 

8. Формування гуманної особистості гуртківця засобами позашкільної освіти. Листопад 

9. Результативність участі вихованців відділу зоології та тваринництва  в  обласних та Всеукраїнських конкурсах. Грудень 

 
Модуль 8. Наставництво та стажування 

 

Мета: надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, із якими 

зустрічається молодий педагог, з метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати. 

Завдання: 
- виховання в молодих педагогів високих моральних якостей; 

- розвиток творчості й самостійності; 
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- прийняття досвіду та вироблення власного стилю діяльності. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: методисти, завідуючі відділами. 

Керівник: Павлюк С.Ю.,  заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: раціональне використання досвіду, традиційних методик; оволодіння методами і прийомами навчальної діяльності; 

здійснення зворотного зв’язку із самоаналізу, самооцінки подачі матеріалу. Особиста спрямованість на професійну діяльність; 

уміння планувати свою педагогічну діяльність. 

 

Список молодих педагогів та їх наставників 

1. Юрченко Л.О. – Павлюк С.Ю. 

2. Крешун Р.В. – Черній В.А.  

3. Глімбоцький В.О. – Корінна Т.М. 

4. Пузік Л.В. – Іваськевич Г.Л. 
№ Зміст заходів  Календарні строки Відповідальний 

1.  Складення індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей. Січень Наставники  

2.  

Проведення з молодими спеціалістами консультацій з проблем навчально-виховної та методичної 

роботи: 
  

 Календарно-тематичне планування; 

 Щоденне та поурочне планування; 

 Планування виховної роботи; 

 Робота із документацією; 

Вересень 

наставники 

 

 

 

 

 Підготовка та проведення занять; 

 Використання методичної та допоміжної літератури; 
Жовтень 

 Організація виховної роботи з учнями; 

 Організація роботи з батьками; 

 Планування та проведення батьківських зборів; 

Листопад 

 Робота з обдарованими учнями; 

 Організація індивідуальної роботи з учнями; 
Грудень 

 Робота по збереженню життя і здоров’я учнів; 

 Удосконалення заняття як форми навчання;  
Січень 

 Підготовка до конкурсу молодих спеціалістів; Лютий 

 Підготовка до проведення підсумкових занять екскурсій та навчальної практики; Березень-
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 квітень 

 Організація та проведення оздоровлення учнів 

 Збереження життя та здоров’я учнів в період оздоровлення. 
Травень  

3.  Спільно зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів занять. Протягом року --//-- 

4.  Взаємовідвідування гурткових і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням. Протягом року  --//-- 

5.  Спільні відвідування занять гуртків досвідчених колег та їх ретельний аналіз. Протягом року  --//-- 

6.  Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти. Протягом року  --//-- 

7.  Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою. Протягом року  --//-- 

8.  Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів. Протягом року  --//-- 

9.  Допомога в роботі з «важкими» дітьми та їхніми сім’ями. Протягом року  --//-- 

10.  
Заслуховування творчого звіту молодих спеціалістів по підвищенню рівня фахової майстерності 

через наставництво. 
Протягом року  --//-- 

 

Модуль 9. Робота над науково-методичною проблемою закладу 

 

Мета: розв’язання навчально-виховних проблем закладу через всі форми внутрішньої методичної роботи. Реалізація та узагальнення 

напрацьованих матеріалів з проблеми «Застосування інноваційних технологій в творчому розвитку особистості, як необхідної умови 

національно-патріотичного виховання гуртківців». 

Завдання: систематизація та узагальнення матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даної проблеми. Обгрунтування вибору 

проблеми, доведення її актуальності, формування у педагогів психологічної готовності працювати над нею. Організація роботи з 

обдарованими та творчими дітьми. Вироблення конкретних рекомендацій, використання їх у практиці педагога-позашкільника. 

Дата: 20201рік. 

Відповідальні: працівники відділу інформаційно-методичної роботи. 

Керівник: Шмаль Н.А., завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: ефективність методичної та освітньої роботи. Високий рівень організації науково-методичної діяльності. 

Впровадження в роботу кожного педагога елементів перспективного педагогічного досвіду. Розвиток ініціативи, творчості, 

самостійності педагогів та вихованців. Підвищення кваліфікації педагогів закладу.  

Модернізація системи методичної та освітньої роботи на основі інформаційних, комунікативних технологій, взаємозв’язок 

педагогічної теорії з практикою для мобільного впровадження сучасних наукових досліджень. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. Засідання педагогічної ради: Організація роботи педагогічного колективу над науково- І квартал Адміністрація,         
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методичною проблемою закладу «Застосування  інноваційних технологій в творчому 

розвитку особистості, як необхідної умови національно-патріотичного виховання 

гуртківців» 

Шмаль Н.А.  

2. 

Засідання методичної ради «Про організацію роботи педколективу над науково-

методичною проблемою закладу та підпроблемами відділів у 2021 році в системі проектно-

модульного планування» 

ІІ квартал 
Шмаль Н. А., 

Павлюк С. Ю. 

3. 

Засідання методичних об’єднань відділів закладу з організації роботи по підпроблемах, як 

складових науково-методичної проблеми, зокрема: 

Квітень-листопад 

Керівники 

методоб’єднань 

- Формування в гуртківців екологічної культури, свідомості та патріотизму через 

використання в навчально-виховному процесі інноваційних технологій (відділ екології 

та охорони природи). 

Іваськевич Г.Л. 

- Використання інноваційних освітніх технологій в гуртках декоративного квітництва та 

ужитково-прикладного мистецтва, як основа розвитку творчого потенціалу та 

національно-патріотичного виховання дитини.  

Чупринко І.М. 

- Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами інноваційних 

технологій експериментального дослідництва (відділ біології та сільського 

господарства). 

Жовтоножук Л.Я. 

- Формування активної громадянської національно-патріотичної позиції гуртківців та їх 

соціалізація через участь у навчально-дослідній роботі гуртківців зоолого-

тваринницького спрямування. (відділ зоології та тваринництва). 

Корінна Т.М. 

4. Засідання школи педагогічної майстерності по науково-методичній проблемі закладу. Вересень Чупринко І.М. 

5. Психолого-педагогічний семінар по проблемі закладу. Квітень Практ. психолог 

6. Проведення декад педагогічної майстерності. 
Березень-квітень, 

жовтень-листопад 

Шмаль Н.А., 

методисти 

7. 

Проведення творчих обласних тижнів: 

- Здорового способу життя. 

- Зоології та тваринництва. 

- Народознавства. 

- Рослинництва та дослідництва. 

- Екології та охорони природи. 

 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Жовтень 

Листопад 

Відділ інформаційно-

методичної роботи, 

зав. відділами 

8. Педагогічні читання:  «Сучасні інновації  та їх значення в освітньому процесі ». Квітень,      Шмаль Н.А. 

9. Педагогічні читання: «Єдність методів навчання, виховання і розвитку відповідно до вимог Листопад       Шмаль Н.А. 
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Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді». 

10

. 

Просвітницька діяльність з науково-методичної проблеми  закладу (се-мінари, практикуми, 

підготовка статей в ЗМІ, виступи по телебаченню, радіо, інтерв’ю). 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Відділ інформаційно-

методичної роботи 

11

. 
Відкриті заняття та виховні заходи по підпроблемах відділів (за окремим планом). Протягом року  

Павлюк С.Ю., керів-

ники методоб’єднань 

12

. 

Самоосвітня робота педагогів за індивідуальними темами до науково-методичної проблеми 

закладу (за планом методоб’єднань відділів). 
Протягом року  

Керівники 

методоб’єднань 

 

ПРОЕКТ № 5. Методичні майданчики. 

 

Мета: створення якісно нових форм еколого-натуралістичної пропаганди; впровадження нових методик екологічної освіти, виховання, 

науково-дослідницької роботи через проведення семінарів, практикумів. науково-практичних конференцій тощо. Використання нових 

форм та технологій в методичній роботі з педагогічними кадрами. 

Завдання: надання додаткових знань та додаткової освіти з природничих дисциплін, екології для студентської молоді, старшокласників, 

педагогів; систематизації набутого досвіду обласної СЮН, закладів освіти з еколого-натуралістичної природоохоронної та науково-

дослідницької роботи. Учбово-методичний стаціонар передбачає курсову перепідготовку педагогічних кадрів та проведення 

консультативної та лекційної діяльності. 

Дата: 2021рік. 

Відповідальний: відділ інформаційно-методичної роботи. 

Керівник: Шмаль Н.А., завідуюча відділом інформаційно-методичної роботи. 

Очікувані результати: розкриття нових перспектив методичної діяльності; залучення до співробітництва спеціалістів за професійними 

інтересами; апробація та розвиток навчальних програм та інтегрованих блоків до програм. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Ужитково-прикладне мистецтво – засіб формування творчої особистості. Модуль 2 – Експериментально-

дослідницька  та просвітницька робота з лікарськими рослинами. Модуль 3 – Методичний майданчик «Освітня, експериментально-

дослідницька робота  в лабораторії закритого ґрунту». Модуль 4 Методичний майданчик «Лабораторія акваріумістики та 

тераріумістики». Модуль 5 – Циклограма інформаційно-методичної роботи. 

 

Модуль 1.  Ужитково-прикладне мистецтво – засіб формування творчої особистості. 

Мета: 
- Соціалізація гуртківців шляхом вивчення культури та спадщини українського народу 

- відродження духовності дитини за допомогою вивчення традицій, обрядовості, народних ремесел; 

- прищеплення любові до народної культури та спадщини українського народу; 

- популяризація творчості майстрових людей нашого регіону, залучення їх до співпраці. 
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Завдання:  

- поглибити знання з історії, побуту, культури українського народу; 

- створити музей-світлицю народно-прикладного мистецтва; 

- активізувати роботу родинної майстерні вихідного дня «Берегиня»; 

- опанувати майстерністю виготовлення традиційних виробів народно-прикладного мистецтва; 

- організовувати майстерні та майстер-класи в освітніх закладах міста, координаторами яких виступатимуть   гуртківці відділу; 

- організовувати та проводити імпровізовані ярмарки, виставки-конкурси юних майстрів народної та дитячої творчості; 

- відвідувати виставки та обласні звітні тижні районів. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники відділу декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва. 

Керівник: Таранюк О.В. зав. лабораторією ужитково-прикладного мистецтва. 

Прогнозований результат: розширити експозицію музею-світлиці; залучити народних майстринь до співпраці; проводити майстерні з 

писанкарства, вишивки розпису ткацтва витинанки;  активізувати роботу виставок та презентацій учнівської творчості; створити 

постійно-діючу виставку юних майстрів народних ремесел. 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

Ужитково-прикладний напрямок 

1.  
Активізація роботи над проектом родинної майстерні вихідного дня «Берегиня». (за планом 

лабораторії) 
січень Таранюк О.В. 

2.  

Організаційна та господарська 

-Продовження роботи над облаштуванням народознавчої «Світлиці» (поповнення колекції, 

формування виставкових локацій, паспортизація експонатів) 

січень-лютий 

Таранюк О.В. 

 

-поповнення матеріально-технічної бази  майстерні для виготовлення декоративно-

ужиткових виробів (з вишивки, писанкарства, ткацтва). 
березень 

-Створення постійно-діючої виставки завершених та конкурсних робіт юних майстрів 

народних ремесел. 
Березень 

-Організація «Куточка травозная»: експозиція «Лікарня на підвіконні», експозиція «Зелена 

аптека», колекція лікарських рослин, банк лікарської сировини. 
лютий-квітень 

-Проектування прибудинкового озеленення майстерні в етно-стилі за напрямками «Бабусин 

город», «Куточок лікарських рослин», «Контейнерний сад». 
січень-квітень 

3.  

Методична робота.  

- Активізація самоосвітньої роботи  керівників гуртків з питань народознавства: 

«Формування національної свідомості гуртківців засобами народно-пісенної творчості 

українського народу». 

Січень 
Таранюк О.В., 

ЧупринкоІ.М. 
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- Традиції озеленення житла рослинами. Їх значення та застосування в побуті. 

-«Фітодизайн та  флористика як стародавній вид декоративно-прикладного мистецтва». 

-«Роль та місце української народної традиційної культури у виховання підростаючого 

покоління». 

Створення банку методичних, дидактичних, роздаткових та демонстраційних матеріалів,  що 

сприятимуть поліпшенню освітнього процесу. Розробка методичних рекомендацій що до їх 

застосування в освітній діяльності майстерні.  

Протягом року 

Проведення на базі лабораторії  семінарів,  практикумів  та консультацій для  керівників 

гуртків:   

-«Рід та його значення у розвитку поколінь. Дослідження та складання власного родоводу. 

Розрахунки власних зв’язків з родом». 

- «Ткацтво подільського регіону. Традиції та сучасність» . 

Січень 

Продовження роботи над впровадженням новітніх методик та технологій навчання під час 

проведення майстерень та майстер-класів народознавчого спрямування: 

-майстерня з написання Великодньої писанки. 

-майстерня з  виготовленню новорічно - різдвяної іграшки в техніці «декоративний розпис». 

-майстерня з лозоплетіння: «Виготовлення кошика» 

Майстерня з виготовлення етноляльки 

Майстерня звиготовлення хатніх прикрас-оберегів 

Майстерня зткання поясів герданів та інших предметів побуту 

Майстерня з витинанки 

протягом року 

Узгодження відвідування щорічних конференцій, виставок-оглядів народної творчості та 

художньої самодіяльності районів області.       
Лютий 

Розробка  віртуальної екскурсії по музею-світлиці «Берегиня» Лютий 

Розробка методичних рекомендацій що до проведення інтерактивних екскурсій в музею 

світлиці. 
 

Планування та проведення оглядових та тематичних екскурсій по експозиціям музею та 

прилеглій території для педагогів загальноосвітніх та позашкільних закладів області з питань  

освітньої  , просвітницької роботи з народознавства. 

 

Розробка тематики просвітницьких заходів ( робота зі З.М.І.) презентація роботи родинної 

майстерні та створення народознавчої світлиці. 
Січень 

4.  Освітня робота за розкладом Таранюк О.В.; 
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Активізація роботи гуртків за напрямками: 

- Витинанка; 

- Автентична вишивка та народне мистецтво; 

- Фолькльорний гурт «Бохоняни»; 

- Петриківський розпис; 

- Родинна майстерня вихідного дня «Берегиня» 

- Гурток народознавства 

- Ансамбель народної музики «Дударик». 

гурткової роботи Ткач К.В., 

Шпак-Косаківська 

Н.М., 

Іванькова О.В., 

Луценко Н.І. 

Організація проведення практичних занять та майстерень  в приміщенні музею-світлиці (за 

окремим планом) 
березень-травень 

Організація знайомств та творчих зустрічей з сучасними майстрами прикладного мистецтва; 

протягом року 

Проведення сезоннихі та тематичних майстерень з народних ремесел (витинанкова,  етно-

лялька, розпис, великодня, новорічна…) для гуртківців та вихованців освітніх закладів міста 

та області   

Ознайомлення гуртківців з різновидами народного мистецтва наших пращурів, різними 

техніками і технологіями, які вони використовували. 

Планування та проводення екскурсії на тематичні  виставки народної творчості у 

Вінницький краєзнавчий музей. 
Січень 

5.  

 Підготовка гуртківців до участі: 

протягом року 

Чупринко І.М., 

Таранюк О В., 

керівники гуртків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обласних та всеукраїнських конкурсах майстрів народних ремесел:  

обласний конкурс «Поділля. Діти. Творчість» в рамках тижня народознавства; 

Всеукраїнський конкурс «Український сувенір»; 

Проведення станційного конкурсу: 

 з лозоплетіння «Ленд-арт» 

з вишивки «Вишивка дитячими руками» 

з витинанки «Різдвяні візерунки» 

з декоративного розпису 

у виховних та масових заходах в рамках, проекту з національно-патріотичного виховання 

«Патріотизм в юннатівському колі» та  юннатівській патріотичній грі «Паросток»».  

протягом року, 

жовтень 

У фольклорних фестивалях,  концертах, конкурсах гуртів «Дударик» та «Бохоняни»   

у сезонних майстернях: «Майстерні Діда Мороза», «Фестиваль народної писанки». грудень, квітень 

У Всеукраїнських та обласних  трудових акціях: «Парад квітів біля школи». листопад Таранюк О.В. 
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У природоохоронних акціях та операціях: «Без верби та калини нема України», «Ялинка без 

ялинки», «Первоцвіт» 
протягом року 

Таранюк  О.В. 

Вуглицька А.А. 

В благочинних ярмарках, аукціонах, виставках  до дня козацтва, дня матері , дня захисту 

дітей (за планом масових заходів) 

протягом року,  

 

Таранюк О.В., 

керівники гуртків. 

Планування та проведення благодійних заходів для вихованців шкіл інтернатів міста та 

району  в рамках обласної  інклюзивної проект-естафети «Подаруй краплину творчості», 

«Подумай про тих кому завжди тихо»; 
січень, 

протягом року. 

Іванькова О.В, 

 

Участь у родинному проекті «Творчі батьки – творчі діти» 

6.  Планування  експериментально-дослідницької, пошукової роботи з народознавства січень  Таранюк О.В. 

7. 

Підсумкові заходи: Висвітлення роботи навчально-методичного майданчика в засобах 

масової інформації (підготовка статей в журнали, газети, підготовка  інтерв’ю, телепередач. 
протягом року 

Таранюк О.В. , 

керівники гуртків. 

Підготовка буклету « Роль родинної майстерні «Берегиня» у  формуванні творчої 

особистості дитини». 
квітень  

Творчий звіт про проведену експериментально-дослідницьку та пошукову роботу з 

народознавства 
грудень 

Аналітичний звіт роботи лабораторії ужитково-прикладного мистецтва (за планом 

методичного об'єднання) 
грудень  

Проведення творчих звітів Фолькльорного гурту «Бохоняни» , Ансамблю народної музики 

«Дударик». 

Січень, 

травень 

Організація виставок завершених робіт гуртків травень 
 

Модуль 2. Освітня, експериментально-дослідницька  та просвітницька робота з лікарськими рослинами 

 

         Мета: Впровадження елементів перспективного педагогічного досвіду з питань освітньої, експериментально-дослідницької та 

просвітницької роботи з лікарськими рослинами в освітній процес закладів освіти міста та області.  

Завдання: 

- надання методичної допомоги педагогам шкіл та позашкільних закладів області  з питань  організації освітньої, дослідницької  та 

просвітницької роботи  з лікарськими рослинами; 

- організація та проведення природоохоронних  операцій  «Скарбниця здоров’я», «Зелена аптека», «Грядка Айболитя», «Акції 

«Шипшина».  

- залучення дітей до проведення навчально-дослідницької, експериментальної та пошукової  роботи з лікарськими рослинами; 

- просвітницька діяльність із раціонального використання, збереження та відтворення запасів лікарських рослин. 
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Дата: 2021 рік. 

Керівник: Чупринко І.М., методист. 

Очікувані результати: 

- збереження існуючих та створення нових відділків лікарських рослин, рослин радіопротекторної дії на НДЗД закладів освіти  міста та 

області;  

- практична допомога лікарською рослинною сировиною та посадковим матеріалом школам-інтернатам, дітям без батьківського 

піклування, учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам АТО (ООС) та їх родинам. 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

Організаційно-методичні заходи   

1. 
Опрацювання тематичної літератури, періодичних профільних видань, інтернет-ресурсів з 

питань освітньої, дослідницької та просвітницької  роботи з  лікарськими рослинами. 
Протягом року Чупринко І.М. 

2. Розробка тематики освітньої  роботи з лікарськими рослинами. Лютий Чупринко І.М. 

3. Розробка тематики дослідницької роботи з лікарськими рослинами. Лютий Чупринко І.М. 

4. Розробка тематики просвітницьких заходів з лікарськими рослинами. Лютий Чупринко І.М 

Практично-діяльнісні заходи   

5. 
Впровадження елементів ППД в роботу гуртка «Любисток», зокрема: технології 

природотерапії, арттерапії; асоціативних методик, STEAM-технології.      
Протягом року  Чупринко І.М. 

6. 

Проведення на базі майданчику оглядових та тематичних екскурсій; семінарів-практикумів;  

майстер-класів, бліц-лекцій, інтерактивних лекцій, консультацій для педагогів 

загальноосвітніх та позашкільних закладів області з питань  освітньої, експериментально-

дослідницької, просвітницької роботи з лікарськими рослинами. 

Протягом року Чупринко І.М. 

7. Вирощування лікарських рослин на навчально-дослідній земельній ділянці закладу. Квітень-жовтень Чупринко І.М. 

8. 
Проведення часткової реконструкції відділку лікарських рослин.  Відновлення «Доріжки 

відчуттів» та «Стежинки ароматів».  
Квітень-жовтень Чупринко І.М. 

9. 

Проведення експериментально-дослідницької, пошукової роботи з лікарськими рослинами: 

 -  Вплив підживлення розчином біогумусу на ріст і розвиток розсади лікарських рослин.  

 -  Вплив передпосівної обробки насіння лаванди лікарської на його проростання. 

-   Дослідження схожості насіння базиліку зеленолистого різних фірм («Світязь», «Гавриш»,  

  «Флора України», «Еліта-агро»). 

- Дослідження  способів розмноження лаванди лікарської. 

- Сортовивчення базиліку зеленолистого. 

Протягом року Чупринко І.М. 
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- Дослідження використання дикорослих рослин у харчуванні. 

10 Організація та проведення природоохоронної акції «Скарбниця здоров’я». квітень-жовтень Чупринко І.М.  

11. 
Участь у Всеукраїнських та обласних  трудових акціях «Дослідницький марафон», «Парад 

квітів біля школи». 
Протягом року Чупринко І.М.  

12. 

Планування та проведення благодійних акцій, майстер-класів для вихованців шкіл-інтернатів, 

учасників  АТО(ООС) та їх родин: 

- Виготовлення  наборів з лікарських рослин: «Юннатівський чай»; «Будьте здорові». 

- Виготовлення ароматичних подушечок  та «мішечків здоров’я» з використанням 

лікарських  рослин; 

- Виготовлення ляльки-мотанки «Травниця»; 

- Виготовлення гольнички з використанням лікарських  рослин. 

квітень, травень, 

вересень, жовтень 
Чупринко І.М 

13. 

Допомога лікарською сировиною, посадковим та насіннєвим матеріалами школам-інтернатам, 

дітям без батьківського піклування, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, 

ліквідаторам Чорнобильської аваріїї, учасникам АТО (ООС) та їх родинам. 

Протягом року  Чупринко І.М.  

Узагальнюючо-підсумкові заходи   

14. Підготовка каталогу «Лікарські рослини колекційної ділянки закладу». ІV квартал Чупринко І.М. 

15. 
Висвітлення роботи  навчально-методичного майданчика в засобах масової інформації (на 

сайті закладу,у періодичних друкованих виданнях,  у соціальних мережах). 
Протягом року Чупринко І.М. 

16. 
Підготовка буклету «Скарбниця здоров’я»  (за результатами роботи навчально-методичного 

майданчика) 
Листопад  Чупринко І.М. 

17. Підготовка  слайд-презентації про роботу  навчально-методичного майданчика.   Листопад Чупринко І.М. 

18. 
Виступ на педагогічних читаннях в рамках декади педмайстерності «Презентація роботи 

навчально-методичного майданчика» 
Грудень Чупринко І.М. 

 

Модуль 3. Освітня, експериментально-дослідницька робота  в лабораторії закритого ґрунту 

 

Мета: забезпечення належного рівня дослідницької роботи в об’єктах захищеного ґрунту.Набуття гуртківцями практичних вмінь та навичок, 

ведення спостережень за розвитком та ростом рослин, ознайомлення з особливостями вирощування кімнатних рослин та догляду за ними. 

Завдання: 
- створення науково-методичної бази спроможної забезпечити оптимальні умови для організації дослідництва з юннатами; 

- залучення дітей до проведення навчально-дослідницької,  експериментальної та пошукової роботи з кімнатними рослинами, вивчення 

біологічних особливостей, агротехніки вирощування, видового різноманіття та значення для людини; 
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- надання методичної допомоги педагогам шкіл та позашкільних закладів області з питань організації дослідницької роботи  в об’єктах 

захищеного ґрунту; 

- допомога  посадковим  матеріалом школам області, позашкільним закладам; 

- озеленення освітніх закладів в рамках трудової акції «Галерея кімнатних рослин». 

Дата: 2021рік 

Керівник:  Слободяник Т.В., керівник гуртків-методист. 

Очікувані результати: 

- формування трудової працелюбної особистості, економічної і трудової  культури учнів; 

- практична допомога  посадковим матеріалом школам, школам – інтернатам; 

- проведення експериментально - дослідницької роботи та оформлення результатів. Створення умов для проведення дослідницьких 

робіт. 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

 Організаційно-методичні заходи   

   1. Опрацювання тематичної літератури, періодичних видань.      січень Слободяник Т.В. 

   2. Планування та організація освітньої, науково-методичної та експериментально-дослідницької 

роботи в об’єктах закритого ґрунту. 

     січень Слободяник Т.В. 

 Практично-діяльнісні заходи   

   3. Проведення на базі майданчику оглядових та тематичних екскурсій: 

- Різноманітність кімнатних рослин; 

- Способи розмноження кімнатних рослин; 

- Рослини різних біогеографічних зон; 

- Рослини пустель; 

- Різноманітність кактусів та сукулентів; 

- Основи догляду за рослинами; 

- Різноманітність красивоквітучих кімнатних рослин; 

- Рослини очищувачі повітря; 

-  Лікарня на підвіконні; 

- Подорож в країну екзотів; 

- Кактуси – діти пустель. 

протягом 

року 

Слободяник Т.В. 

  4. Проведення на базі майданчику семінару-практикуму: «Незвичайні квітинашої планети». листопад Слободяник Т.В. 

  5. Проведення  консультацій та практичної допомоги  керівникам гуртків станцій юних протягом року Слободяник Т.В. 
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натуралістів, учителям біології з питань дослідницької роботи з кімнатними рослинами. 

  6. Проведення практичних  робіт в лабораторіїзакритого грунту(за окремим планом додається). Січень-грудень Слободяник Т.В. 

  7. Підготовка інформаційно-методичних  матеріалів: «Організація дослідницької роботи  в  

об’єктах закритого ґрунту». 

грудень Слободяник Т.В. 

  8. Проведення відкритого заняття на  тему:«Основні види кімнатних рослин та особливості їх 

вирощування. Класифікація кімнатних рослин  за декоративністю». 

жовтень Слободяник Т.В. 

  9. Проведення циклу  тематичних навчальних екскурсій для слухачів курсів різних категорій: 

- новини в агротехніці вирощування  кімнатних рослин; 

- лікарські властивості кімнатних рослин; 

- захист рослин від шкідників і хвороб; 

- правила підживлення кімнатних рослин; 

- вирощування екзотичних рослин. 

травень Слободяник Т.В. 

 10. Внутрішнє озеленення  шкіл-інтернатів,освітніх закладів м. Вінниці. Протягом року Слободяник Т.В. 

11. Надання консультацій учителям біології  методистам та вихователям дошкільних закладів, 

аматорам- квітникарям із агротехніки вирощування, способів та термінів розмноження, 

заходів  боротьби з шкідниках і хворобами рослин. 

Протягом року Слободяник Т.В. 

12. Написання проекту «Роль тепличного господарства Вінницької обласної станції юних 

натуралістів в озелененні освітніх закладів» в рамках Всеукраїнського конкурсу «Галерея 

кімнатних рослин». 

Протягом року Слободяник Т.В. 

 Узагальнюючо-підсумкові заходи   

13. Висвітлення роботи майданчика  в засобах масової  інформації (на сайті закладу, у 

періодичних  друкованих виданнях,  соціальних мережах ). Підготовка телепередач  у 

Всеукраїнській ранковій передачі «Ранок  на суспільному» та ін. 

 Слободяник Т.В. 

14. Підготовка слайд-презентації про роботу навчально- методичного майданчика.  Слободяник Т.В. 

 
Модуль 4.  Лабораторія акваріумістики та тераріумістики 

Мета:  

- організація та проведення освітньої та пошуково-дослідницької діяльності в умовах лабораторії акваріумістики та тераріумістики; 

- формування у юннатів спостережливості, естетичних смаків, культури праці; 

- вивчення акваріумних риб, росли та інших мешканців, умов їх життя в природному середовищі та пристосування до утримання в 

умовах акваріума (штучної екосистеми); 

- вивчення тераріумних тварин, умов їхнього життя на батьківщині та пристосування до утримання в штучних умовах; 
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- набуття гуртківцями практичних вмінь та навичок ведення спостереження за мешканцями акваріумів та тераріумів. 

 

Завдання: 

- створення науково-методичної бази, спроможної забезпечити оптимальні умови для організації освітнього процесу та дослідництва  у 

творчих учнівських об’єднаннях; 

- активізація пізнавальної діяльності учнів; 

- створення оптимальних умов для задоволення різнобічних інтересів учнів, розвитку їх здібностей; 

- вивчення новітніх технологій утримання, вирощування та розведення акваріумних риб, рослин та тераріумних мешканців; 

- орієнтація учнів на вибір професії, пов’язаних з біологією, сільським господарством; 

- співпраця з освітніми та науково-дослідницькими установами. 

Дата: 2021 рік. 

Керівник: Рекшенюк С. В., завідуючий лабораторією акваріумістики та тераріумістики. 

Очікувані результати: 

- поповнення колекцій акваріумних та тераріумних мешканців; 

- проведення дослідницькихта експериментальних робіт; 

- вирощування малька акваріумних риб для колекції риб акваріумного залу; 

- вирощування водних рослин для поповнення колекції рослин акваріумного залу; 

- участь вихованців гуртків в обласних та Всеукраїнських профільних масових заходах; 

- створення умов для проведення практичних, дослідницьких робіт та екскурсій. 

 

Освітня, методична та просвітницько-видавнича діяльність робота в лабораторії 

№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. Забезпечення проведення практичних робіт ТУО відділів: зоології та тваринництва, 

біології та сільського господарства, декоративного квітництва та ужитково-прикладного 

мистецтва, екології та охорони природи на базі лабораторії акваріумництва та 

тераріумництва.  

Протягом року Рекшенюк С.В. 

2. Проведення екскурсій для гуртківців СЮН та учнів шкіл міста і області: 

- різноманітність акваріумних риб; 

- інші мешканці акваріумів; 

- живородні акваріумні риби; 

- ікрометні акваріумні риби 

- різноманітність акваріумних рослин; 

- мешканці тераріумів; 

Протягом року Рекшенюк С.В.,  

Глімбоцький В. О. 
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3. Внесення змін до каталогів акваріумного залу та тераріумної експозиції. Розробка 

віртуального каталогу. 

Протягом року Рекшенюк С.В. 

4. Участь у тижні зоології та тваринництва (за окремим планом). Березень Рекшенюк С.В., 
Глімбоцький В. О. 

5. Проведення фахових семінарів, педагогічних практикумів, майстер-класів: 

- Фаховий семінар: «Використання акваріуму в освітньому процесі»; 

- Фаховий семінар: «Нано-акваріум – сучасні тенденції». 

За розкладом роботи 

учбово-методичного 

стаціонару 

 

Рекшенюк С.В. 

Глімбоцький В.О. 

6. Надання консультацій та практичної допомоги учителям біології шкіл, методистам та 

вихователям дошкільних установ, керівникам ТУО, аматорам-акваріумістам, та 

тераріумістам по утриманню, умовам розведення та профілактичним заходам. 

 

Протягом року 

Рекшенюк С.В., 

Страшевський Ю.М. , 

Глімбоцький В. О. 

7. Співпраця з місцевими телеканалами, міськими, обласними та всеукраїнськими 

друкованими виданнями: 

- Маїсовий полоз – змія для початківців; 

- Наноо-акваріум – просто та доступно. 

 

 

Протягом року 

 

 

Рекшенюк С.В. 

8. Методичні розробки: розробка заняття: Практична робота: «Догляд за акваріумними 

рибами» 

І квартал Рекшенюк С.В. 

Лабораторно-селекційна та господарська  робота в лабораторії акваріумістики та тераріумістики 

№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. Виготовлення, ремонт акваріумів та тераріумів для карантинних, лікувальних та 

сортувальних цілей. 

Протягом року Рекшенюк С.В., Іванов 

П. А. 

2. Організація оптимальних умов освітлення, водопідміни акваріумів та тераріумів.  Протягом року --//-- 

3. Систематичне підживлення акваріумних та тераріумних рослин мінеральними та 

органічними добривами. 

Протягом року Рекшенюк С.В., Іванов 

П. А. 

4. Підготовка системи обігріву тераріумного залу до осінньо-зимового періоду. Вересень Рекшенюк С.В. 

5. Систематичне проведення природного  сонячного  опромінювання  тераріумних 

мешканців. 

Травень-Вересень Рекшенюк С.В., Іванов 

П. А. 

6. Вирощування мальків живородних акваріумних риб для виставки акваріумного залу: 

- підготовка акваріума для нересту; 

- монтаж нерестових секцій для живородних акваріумних риб; 

- відбір риб для нересту; 

- догляд за мальком; 

- сортування малька. 

Протягом року Рекшенюк С.В., 

Страшевський Ю.М., 

Глімбоцький В. О., 

Іванов П. А. 
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7. Вирощування мальків ікрометних акваріумних риб для виставки акваріумного залу: 

- підготовка акваріуму для нересту; 

- відбір пари риб та їх підготовка до нересту; 

- догляд за мальком та його годівля. 

Протягом року Рекшенюк С.В. 

Страшевський Ю.М. 

Глімбоцький В. О. 

Іванов П. А 

8. Вирощування акваріумних рослин для акваріумної виставки обл. СЮН: 

- підготовка поживного субстрату; 

- висаджування росли та догляд за ними; 

- пересадження акваріумних рослин на постійне місце їх проростання. 

Протягом року Рекшенюк С.В.  

Страшевський Ю.М. 

Побережник О.С. 

Іванов П. А 

9. Вирощування живих кормових об’єктів для годівлі тераріумних та акваріумних мешкан-

ців: личинки борошняного хрущака, мармурового таргана, двоплямистого цвіркуна. 

Протягом року Рекшенюк С.В.  

Іванов П. А 

10. Облаштування виставки тераріумних тварин. Пртоягом року Рекшенюк С.В. 

 

Дослідницька робота в лабораторії акваріумістики та тераріумістики. 

№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  Вплив температури на швидкість зміни лінійно-вагових показників цвіркуна 

двоплямистого(Gryllus bimaculatus). 

Протягом року Рекшенюк С.В. 

2.  Порівняння швидкості росту двох видів ахатин(Achatina) при однакових умовах і раціоні 

харчування. 

Протягом року Страшевський Ю.М. 

3.  Вплив температури на швидкість росту мальків акари бірюзової(Andinoacara rivulatus). Протягом року Глімбоцький В. О. 

 
 

ІІІ. ОСВІТНЯ СИСТЕМА 

 
ПРОЕКТИ № 6, 7, 8, 9 

 

Назва системи: «Особистісно-зорієнтоване навчання і виховання». 
Мета: сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців. 

залучення їх до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях 

сільського господарства. Здійснення поглибленої диференціації навчально-виховної роботи з гуртківцями. Забезпечення процесу 

цілеспрямованого формування соціального досвіду учнів, виховання активних громадян України. 

Завдання: формування індивідуального соціального досвіду через організацію вихованців у роботі гуртків, учнівських творчих об’єднаннях, 

учнівському парламенті, Всеукраїнських та обласних еколого-натуралістичних конкурсах, оглядах, науково-практичних 
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конференціях та інших виховних масових і індивідуальних формах роботи з дітьми. 

Дата:  2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, адміністрація закладу. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: достатній обсяг і якість знань. Інтелектуальний розвиток дитини. Уміння використовувати теоретичні знання на 

практиці. 

 

ПРОЕКТ № 6. Інноваційні технології та робота з обдарованими дітьми 

 

Мета: підвищення творчого потенціалу учнівської молоді в різноманітних сферах науки, популяризація науки як професії, формування 

культури навчання, формування компетентності особистості в обраній науковій галузі; реалізація змісту позашкільної освіти науково-

дослідницького напряму, організація інноваційних форм науково-експериментальної та дослідницької роботи в рамках Міжнародних, 

Всеукраїнських науково-освітніх проектах, програмах, конкурсах; формування духовного, творчого та інтелектуального потенціалу 

нації, створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення до винахідництва і 

дослідницької роботи, розвиток ранньої професійної орієнтації, навичок аналізу, самоаналізу, уміння орієнтуватись в інформаційному 

просторі. 

Завдання:  
- оптимально побудований навчальний процес; 

- розвиток дивергентного мислення; 

- системний, комплексний підхід до навчально-виховного процесу в творчих об’єднаннях слухачів МАН; 

- створення умов для самостійної творчої праці учнів; 

- формування культури навчання. 

Дата: 2021  рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, педагоги, адміністрація закладу. 

Керівник: Корінна Т.М., методист. 

Очікувані результати:  
- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації підвищення ефективності учнівської молоді в 

науково-дослідницькій, пошуковій, винахідницькій діяльності; 

- поглиблення знань з базових дисциплін;.  

- збільшення кількості призерів обласних та Всеукраїнських конкурсів; 

Зміст проекту: Модуль 1 – Робота територіального відділення Малої академії наук. Модуль 2 – Наукові товариства учнів.                                                 

Модуль 3 – Інноваційні технології  в роботі з обдарованими дітьми  Модуль 4 – Професійне самовизначення. 

 



87 

 

 

Модуль 1. Робота територіального відділення Малої академії наук 

 

Мета: створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення до винахідництва і дослідницької 

роботи, розвиток ранньої професійної орієнтації, навичок аналізу, самоаналізу, уміння орієнтуватись в інформаційному просторі. 

Завдання:  
- системний, комплексний підхід до навчально-виховного процесу в творчих об’єднаннях слухачів МАН; 

- прикладна спрямованість профільних програм для занять в секціях МАН; 

-  використання інформаційно-комунікаційних технологій у науково-дослідницькій та  еколого-натуралістичній роботі в мережі 

позашкільних закладів області; 

-  розширення взаємодії та співпраці із загальноосвітніми освітніми закладами в рамках реалізації профільного навчання; 

- розвиток творчої активності,  вихованців; 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: президія ВМАН, відповідальний секретар ВМАН. 

Керівник: Корінна Т.М., методист. 

Очікувані результати:  
- підвищення ефективності учнівської молоді в науково-дослідницькій, пошуковій, винахідницькій діяльності; 

- поглиблення знань з базових дисциплін; 

- збільшення кількості призерів обласних та Всеукраїнських конкурсів; 

- допрофесійна орієнтація старшокласників. 

 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. 

Забезпечити заняття в секціях територіального відділення згідно розкладу, затвердженого 

президією ВМАН: 

- роботу секцій у  відділеннях хімії та біології, школи хімічних знань на базі Вінницького 

національного медичного університету, відділення  аграрних наук Вінницького національного 

аграрного університету; екології та біології,  школи біологічних знань  на базі Вінницького 

державного педагогічного університету; 

- роботу секцій у відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, наук про Землю, 

мовознавства   та мистецтвознавства на базі Вінницького державного педагогічного університету; 

- роботу секцій науково-технічного відділення на базі Вінницького національного технічного 

університету та обласного центру технічної творчості учнівської молоді. 

Протягом року 

Керівники секцій, 

керівники наукових 

відділень 

2. 

Відділення історії, суспільствознавства, наук про Землю, філології та мистецтвознавства, 

Секції біології, екології, психології, сільського господарства, лісового господарства,  

механізації с/г, фізики,  

1 неділя місяця 

Керівники секцій 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

Секції медицини, хімії, школа хімічних знань                                                                                                                                                                        2 неділя місяця Керівники секцій 

Секції науково-технічного відділення.                    3 неділя місяця Керівники секцій 

5. Школа і  Секція англійської мови кожної суботи Болтак В.С. 

 Робота президії   

 

Проводити  засідання президії ВМАН (раз в квартал). 1 раз в квартал Президія ВМАН 

Засідання № 1 

1. Про затвердження плану роботи  ВМАН на 2021 рік. 

 

Січень 

Страшевський Ю.М. 

Корінна Т.М. 

2. Затвердження Положення про обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 

членів МАН  в умовах адативного карантину 

Президія ВМАН 

 Корінна Т.М. 

3. Про підготовку та проведення ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

членів ВМАН та наукових товариств учнів з дотриманням всіх  всіх проти 

епідеміологічних вимог  

Президія ВМАН 

Страшевський Ю.М. 

Корінна Т.М. 

4. Про роботу наукових товариств учнів в районах (результати І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт) 

Президія ВМАН, 

Члени наукової ради 

Засідання № 2 

1. Про  підсумки ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та формування 

складу обласної команди для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу членів МАН. 

Березень 

Президія ВМАН, 

журі та ІІ етапу 

конкурсу 

2. Про висунення кандидатів для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів ВМАН. 

Президія ВМАН 

Засідання № 3 

1. Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів ВМАН у2019 році. 

Травень 

Корінна  Т.М. 

Грушко В.І. 

2. Про нагородження призерів ІІ і ІІІ етапів конкурсу та керівників їх наукових  

   робіт за досягнуті успіхи. 

Страшевський Ю.М. 

Корінна Т.М. 

3. Про завершення 2020-2021 навчального року та перспективи роботи ВМАН в   

  новому навчальному році. 

Драгомирецька О.А. 

Корінна Т.М., 

Грушко В.І.  

Засідання № 4 

1. Про підготовку та проведення загальних зборів слухачів та членів ВМАН  в   Вересень Відповідальний 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

 зв’язку з початком нового навчального року. секретар ВМАН 

2. Про затвердження мережі секцій МАН та комплектування їх науковими  

   педагогічними кадрами на 2021-2022 навчальний рік. 

Президія ВМАН 

3. Про затвердження мережі наукових товариств учнів в складі ВМАН. Президія ВМАН 

4. 

Проведення спільного засідання президії та керівників відділень з питань планування 

роботи  територіального відділення на рік та підготовки до проведення  Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ВМАН у 2010 році.                                                
Січень  

Президент ВМАН, 

відповідальний 

секретар, керівники 

відділень 

5. 
Організувати підготовку до проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів членів ВМАН 
Січень  

Президія ВМАН, кер. 

наукових відділень 

6. 
Провести I етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів та членів МАН в 

наукових товариствах та секціях Малої академії. Січень  
Президія ВМАН, 

керівники секцій, 

наукові ради 

7. 
Виїхати в райони для участі в роботі І етапу конкурсу  на базі районних наукових 

товариств. 
до 20 січня 

Керівники секцій 

8. 

Провести засідання наукових рад відділень з питань допуску науково-дослідницьких робіт 

до участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу. ( в он-лайн форматі) 
до 06 лютого 

Президія, відділ інно-

ваційних технологій 

та роботи з 

обдарованими дітьми 

9. 
Провести ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів ВМАН 
14- 21 лютого 

--//-- 

10. 

Провести спільне засідання президії ВМАН та членів журі по підсумках II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів ВМАН і 

висунути кандидатів для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу. 

до 28 лютого 

Президія, 

Драгомирецька О.А 

11. 
Сформувати обласну команду учасників   ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт членів МАН (за результатами ІІ етапу конкурсу) 
Березень  

Президія, журі ІІ 

етапу конкурсу 

12. 
Випуск членів МАН, вручення дипломів та грамот членам ВМАН, переможцям ІІ та ІІІ 

етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
Травень  

Президія ВМАН, 

батьківський комітет 

13. 
Проаналізувати стан навчально-виховної роботи у відділеннях та секціях ВМАН за 2020-

2021 навчальний рік ( доповідна записка) 
Червень  

Корінна Т.М.  

Грушко В.І. 

14. 
Підготувати та  надіслати в школи області і міста листи про набір старшокласників у секції 

та профільні школи  МАН. Дати оголошення на радіо, телебачення, в газети про початок 

Серпень, 

Вересень 

--//-- 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

навчального року в МАН. Розмістити відповідну інформацію на сайті ОблСЮН та ВМАН 

15. 
Провести набір учнів 9-10 класів у секції та профільні школи ВМАН. 

 
Вересень  

Відповідальний  

секретар, кер. секцій 

16. 
Скласти розклад занять у наукових секціях та профільних школах ВМАН з врахуванням  

умов  карантину ( дистанційні, он-лайн, оф-лайн ) 
Вересень 

Корінна Т.М. 

18. 
Вирішити кадрові питання: поновити трудові договори з викладачами вузів, спеціалістами  

народного господарства на 2021-2022 н. р. 
Жовтень 

Драгомирецька О.А. 

Корінна Т.М. 

19. 
Провести комплектацію наукових секцій, профільних шкіл досвідченими та науковими 

кадрами 
Жовтень 

Президія ВМАН, 

 

20. 
Затвердити навчальні плани секцій та профільних шкіл ВМАН 

Жовтень 
Драгомирецька О.А. 

Корінна Т.М. 

21. 
Провести загальні збори слухачів та членів ВМАН з повісткою дня «Про результати 

роботи ВМАН у 2020-2021 навчальному році та завдання на перспективу». 

Остання субота 

вересня 

Президія ВМАН, 

вчені ради 

22. 
Провести інструктивно-методичну нараду керівників секцій та профільних шкіл з питань 

організації навчально-виховної роботи ВМАН у 2021-2022 навчальному  році. 
Жовтень 

Президія ВМАН, 

відповід. секретарі 

23. Скласти штатний формуляр викладачів ВМАН на 2021-2022 н.р. Листопад Відповід. секретар 

24. 
Провести засідання вчених рад з питань затвердження тематики науково-дослідницьких 

робіт для слухачів ВМАН  на 2021-2022 навчальний рік. 
Листопад 

Президія, вчені ради 

25. 
Виїхати в райони з метою розширення мережі наукових товариств учнів в   ОТГ  і районах 

 (Шаргородського,   Жмеринського, Тростянецького р-нів). 
ІІІ квартал 

Керівники відділень 

26. 

Постійно надавати методичну допомогу керівникам секцій та профільних шкіл в 

проведенні групових занять та індивідуальних консультацій з слухачами та членами  

ВМАН, використовуючи Internet технології. 

Протягом року 

Жовтоножук Л.Я., 

Корінна Т.М.,  

Грушко В.І. 

27. 
Забезпечити контроль за роботою секцій всіх відділень ВМАН протягом навчального року. 

Протягом року 
Керівники секцій, 

відповід. секретарі 

28. 
Систематично надавати методичну допомогу районним та міським відділам освіти в роботі 

з обдарованими, здібними до науки старшокласниками. 
Протягом року 

--//-- 

29. 
Систематично проводити зустрічі, бесіди з учнями старших класів шкіл області та міста 

Вінниці з метою відбору юнаків та дівчат на навчання у Вінницькій Малій академії наук 
Протягом року 

--//-- 

30. 
Провести підготовчу роботу з слухачами і членами ВМАН щодо їх участі в районних, 

міських. обласних предметних олімпіадах. 
Протягом року 

Корінна Т.М. 

Грушко В.І. 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

31. 
 Постійно висвітлювати в пресі, по радіо, на телебаченні роботу та успіхи членів Малої 

академії наук.    
Протягом року 

Керівники секцій, 

учні-члени ВМАН 

32. 
Провести новорічне свято для членів та слухачів ВМАН 

Грудень  
Відділ орг.-масової 

роботи, батьк.комітет 

 

Модуль 2. Наукові товариства учнів 

 

Мета: формування інтелектуального потенціалу нації; виявлення соціальної підтримки обдарованої молоді; розвиток ціннісних орієнтацій 

як соціального так і духовного спрямування; допрофесійна орієнтація старшокласників; екологічне виховання. 

Завдання:  
- освоєння інноваційних освітніх технологій; 

- вироблення системи педагогічних заходів, зорієнтованих на підготовку молоді до повноцінного оволодіння певною професійною 

сферою; 

- поглиблення знань з базових дисциплін, 

- всебічний розвиток особистості; 

- виховання культури праці. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, практичний психолог, наукові керівники секцій. 

Керівник: Корінна Т.М., методист. 

 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. 

Оптимізація роботи учнівських наукових товариств в районах області: Протягом року  

- інформаційно-методична допомога (направлення в райони інформаційних листів, 

наказів, методичних розробок, посібників), розміщення відповідної інформації на сайті 

ОблСЮН та ВМАН 

Вересень  Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

Жовтоножук Л.Я. 

- проведення семінару-практикуму для керівників наукових осередків та товариств 

учнів з питань організації ефективної роботи  з обдарованою учнівською молоддю; 

Вересень --//-- 

- консультативна допомога (виїзди в райони з метою надання допомоги керівникам 

наукових товариств з питань підвищення ефективності роботи  наукових товариств та 

осередків учнів); 

Листопад - грудень --//-- 

-   участь в робочих засіданнях раніше створених наукових товариств та осередків учнів з 

метою підвищення їх  потенційних можливостей. 

Січень - лютий Корінна Т.М., 

Страшевський Ю.М. 
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№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

Жовтоножук Л.Я., 

керівники наукових 

відділень 

2. 

Організація роботи з питань створення нових наукових осередків та товариств учнів в 

районах: 

Жовтень - грудень Корінна Т.М. 

- Тростянецький район ( перенесено з 2020р) Листопад  Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

Жовтоножук Л.Я. 

-  Шаргородський  район( перенесено з 2020р Грудень  --//-- 

-  Жмеринський  район( перенесено з 2020р Жовтень --//-- 

3. 
Вивчення ППД роботи з обдарованими дітьми наукового товариства учнів СЗШ І-ІІІ 

ступенів №4 м. Гайсина  

Протягом року Корінна Т.М. 

 

4. 
Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки України з 

питань  роботи з обдарованими дітьми.  

    Протягом року Драгомирецька О.А., 

Корінна Т.М. 

5. 

Участь членів наукових товариств  та осередків учнів у науково-практичних 

конференціях, конкурсах, виставках, зльотах та інших заходах, які проводяться обласною 

станцією юних натуралістів та на виконання плану заходів Малої академії наук України. 

Протягом року Керівники наукових 

товариств 

6. 
Участь членів наукових товариств в студентських конференціях, диспутах, конкурсах  Протягом року Керівники наукових 

відділень МАН 

7. 
Участь членів наукових товариств і осередків учнів в роботі обласних профільних шкіл. 

(хімії, біології, математики, української та іноземної мов) 

Протягом року Керівники наукових 

товариств 

8. 
Участь членів наукових товариств у Всеукраїнських наукових і освітніх проектах, 

конкурсах, акціях ( в рамках річного плану роботи МАН України). 

Протягом року --//-- 

                         

Модуль 3.  Інноваційні технології навчання обдарованої молоді. 

 
Мета: забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку вихованців;  

- створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання; 

- впровадження ефективної системи медіа освіти у навчальному закладі заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної 

та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та 

індивідуальних особливостей.  

Завдання:  
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- забезпечення реалізації права громадян на розвиток та позашкільну освіту; 

- розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності; 

- реалізація у процесі роботи, системного, творчого підходів до організації виховного процесу у дитячих колективах; 

Пріоритети:  

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення дітей до різноманітної діяльності; 

- запровадження сучасних форм і методів навчання; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники СЮН, наукові керівники секцій 

Керівник: Страшевський Ю.М., завідувач відділом інноваційних технологій та роботи з обдарованими дітьми 

 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  

Організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді з використанням засобів 

інформаційно-освітнього простору з метою удосконалення освітнього процесу в закладі 

на основі сучасних інноваційних технологій. 

Протягом року 

Страшевський 

Ю.М.,Корінна Т.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

2.  
Можливості використання інноваційних форм роботи у виховних масових заходах 

закладу. 
Протягом року Страшевський Ю.М 

3.  Поповнення банку даних «Обдаровані гуртківці » (книга, веб-сайт). Протягом року Страшевський Ю.М 

4.  
Застосування SWOT-аналізу як ефективно ї форми покращення освітнього процесу в 

позашкільному навчальному закладі. 
Протягом року 

Страшевський Ю.М., 

Корінна Т.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

5.  

Інноваційні форми науково-експериментальної та дослідницької роботи в рамках 

Міжнародних, Всеукраїнських науково-освітніх проектах, освітніх програмах, конкурсах, 

хакатонах, турнірах. 

Протягом року 
Страшевський Ю.М. 

Корінна Т.М. 

6.  Використання хмарних технологій у навчальному процесі закладу. Протягом року Страшевський Ю.М. 

7.  Організація можливості дистанційного навчання в роботі з обдарованою молоддю. Протягом року 
Страшевський 

Ю.М.,Корінна Т.М. 

8.  Ознайомлення з ментальних картами з метою використання їх у навчальному процесі. Протягом року 

Страшевський Ю.М., 

Корінна Т.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

9.  
Популяризація кращих робіт з творчих конкурсів, результати конкурсу ВМАН в 

електронному варіанті у розділі «Творчі роботи» на сайті закладу. 
Протягом року --//-- 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

10.  
Створення умов для розвитку здібностей вихованців шляхом організації індивідуальної 

роботи з ними. 
Протягом року --//-- 

11.  Підготовка науково-інформаційного вісника «Дослідницький калейдоскоп». Щомісяця 
Страшевський Ю.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

12.  Використання сервісу Google- клас у навчальному процесі закладу. Вересень  Страшевський Ю.М. 

13.  
Шляхи впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес 

позашкільного навчального закладу.  
Вересень Страшевський Ю.М. 

14.  
Круглий стіл для гуртківців: «Методика написання науково-дослідницьких робіт для 

участі в конкурсах МАН, науково-практичних конференціях, хакатонах, турнірах і т.п.» 
Жовтень 

Страшевський Ю.М., 

Корінна Т.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

15.  Організація та участь команди області у Всеукраїнському турнірі «Юний натураліст». 
Жовтень 

Березень 

Страшевський 

Ю.М.,Лускало О.А. 

16.  
Формування та участь команди області у Всеукраїнській освітній програмі з креативності 

«Destination Imagination». 

Жовтень 

Березень 

Страшевський Ю.М., 

Лускало О.А. 

17.  
Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського хакатону 

«X REALYTI HACK 2020». 

Жовтень 

Лютий 

Страшевський Ю.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

18.  Продовження інформаційної роботи в соціальній мережі «VIBER» та «TELEGRAM». Протягом року Страшевський Ю.М. 

 

Модуль 4.  Професійне самовизначення 

 

Мета: виявлення соціальної підтримки обдарованої молоді, розвиток ціннісних орієнтацій як соціального так і духовного спрямування; 

допрофесійна орієнтація старшокласників; трудове виховання. 

Завдання: освоєння інноваційних педагогічних технологій; вироблення системи педагогічних заходів, зорієнтованих на підготовку молоді 

до повноцінного оволодіння певною професійною сферою; всебічний розвиток особистості; виховання культури праці. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, практичний психолог, наукові керівники секцій. 

Керівник: Корінна Т.М. – методист. 

Очікувані результати:  
- підвищення рівня зацікавленості старшокласників тими чи іншими професіями; 

- отримання випускниками навиків роботи з рослинами, тваринами; 

- вміння працювати з довідковою літературою; 
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- вміння проводити експерименти, досліди, науково-пошукову роботу; 

- трудове виховання. 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. 

Створення умов профільного навчання в позашкільному навчальному закладі: 

Протягом року 
Адміністрація, зав. 

відділами 

- організація роботи профільних шкіл,  товариств, осередків; 

- проведення зустрічей учнівської молоді з фахівцями різних професій; 

- відкриття профільних гуртків при освітніх  закладах. 

2. Проведення семінару-практикуму з опрацювання Концепції профільного навчання. Січень 
Методисти, 

керівники УТО 

3. 
Висвітлення методичних рекомендацій з питань профілізації в методичному бюлетені 

обласної СЮН. 
Січень  Жовтоножук Л.Я. 

4. Вивчення  постановки  питань профілізації у  Теплицькому  районі. Лютий Зав. відділами 

5. 

Організація  проведення допрофесійної підготовки для вихованців старшого 

шкільного віку: 

Протягом року 
Зав. відділами, 

керівники УТО 

- проведення бесід, диспутів; 

- екскурсій на різні виробництва та науково-дослідні установи; 

- зустрічі з фахівцями - аматорами; 

- анкетування вихованців, щодо професійного самовизначення; 

- трудове виховання в об’єктах   захищеного ґрунту,  в акваріумному та  

виставковому залах, догляд за тваринами в живому куточку,  на НДЗД. 

6. 
На  заняттях гуртків ознайомлювати вихованців з професіями, пов’язаних з природою, 

сільським господарством. 
--//-- Керівники УТО 

7. Залучення до науково-експериментальної діяльності учнів-слухачів ВМАН. --//-- 
Корінна Т.М., 

керівники УТО 

8. 
Організація виїздів  в освітні заклади  області з метою залучення учнів до науково-

дослідницької роботи. 
Вересень Методисти 

9. Проведення тестування рейтингу професій серед  гуртківців - старшокласників. Вересень-жовтень Практ. психолог 

10. 
Вивчення  постановки питань профілізації в освітніх закладах  Козятинського та  

Барського районів. 
Березень-жовтень Методисти 

11 Проведення  виховного  заходу  «Ярмарок професій». Жовтень 
Відділ орг.-масової 

роботи 

12. Введення  в практику проведення обласних конкурсів на кращого фітодизайнера , Травень, вересень Відділ квітництва 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

рослинника, дослідника. 

13 
Заслуховування  питання про хід проведення профілізації навчання в районних СЮН 

на педагогічній раді. 
Травень Адміністрація 

14 Розглядання  кращої  практики роботи з питань профілізації на фаховому семінарі. Листопад Корінна Т.М. 

15 
Матеріали вивчення даного питання узагальнити доповідною запискою для 

використання в  практичній діяльності педагогів. 
Грудень Адміністрація  

 

 
Проект № 7. Виховання творчої особистості 

 

Мета: створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання 

час, підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм організації позашкільної 

життєдіяльності підлітків, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучених до науково-експериментальної, дослідницької, художньої, 

декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної та інших видів творчості. 

Завдання:  
- формування суспільно-громадського досвіду особистості; розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу;  

- створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдаровань для формування творчої та наукової еліти у різних 

галузях суспільного життя;  

- залучення до особистістно значущих соціокультурних цінностей, потреба у яких не забезпечується системою базової освіти;  

- задоволення її потреб у професійному самовизначенні;  забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організація їх 

дозвілля; 

- розвиток психологічних ресурсів, зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання; 

- виховання особистих якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури. 

Дата: 2021рік 

Відповідальний:  

- Адміністрація, методисти, зав. відділами, керівники гуртків 

Керівник: Павлюк С.Ю. – заступник директора з навчально-виховної роботи  

Очікувані результати: забезпечення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості; відродження національної культури, мови, 

традиції, реалізація концепції національного виховання. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Організація освітнього процесу. Модуль 2 -  Календарний план виховних масових заходів на ІІ семестр 2020/2021н.р.  

Модуль 3 -  Календарний план виховних масових заходів на літній період. Модуль 4. – Календар виховних масових заходів на І семестр 

2021/2022 н.р. Модуль 5. Обласні, всеукраїнські та міжнародні масові заходи.  
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Модуль 1. Організація освітнього процесу 

 

Мета: формування всебічно розвиненої особистості, задоволення потреб учнівської молоді у творчій реалізації, професійному  

самовизначенні; розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для 

професійного вдосконалення. 

Завдання:  
-  впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес, здійснення науково-методичного забезпечення; 

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом 

упровадження нових педагогічних технологій.  

- здійснення роботи зі збереження та розвитку мережі гуртків  

Дата: 2021 рік 

Відповідальний: 

- Адміністрація, методисти, зав. відділами, керівники гуртків 

Керівник: Павлюк С.Ю. – заступник директора з навчально-виховної роботи  

Очікувані результати:  виявлення, вивчення й оцінка результативності  педагогічного досвіду, узагальнення і поширення перспективних 

здобутків; самореалізація гуртківців, виховання самостійності, активності у дітей. 

 
№  Зміст роботи Календарні строки Відповідальний 

1. Здійснення документального забезпечення освітнього процесу. вересень Адміністрація 

2. Планування  роботи гуртків на I, II семестри навчального року, на літній період. вересень Павлюк С.Ю. 

3. Скласти розклад занять гуртків на I, II семестри, на літній період. протягом року Павлюк С.Ю. 

4. 
Регулярно проводити перевірку журналів планування та обліку роботи гуртків, журналів 

реєстрації інструктажів з охорони праці 
протягом року 

Павлюк С.Ю. зав. 

відділами 

5. Організація взаємовідвідування занять педагогами. протягом року 
Павлюк С.Ю. 

Шмаль Н.А. 

6. 

Забезпечення оптимальних умов для гармонійного  розвитку творчої особистості кожної 

дитини, життєвої компетентності, стимулювання творчої активності у різноманітних видах 

позашкільної освіти, удосконалення роботи гуртків 

протягом року Керівники гуртків 

7. 

Проводити  регулярно тематичні бесіди, спілкування в гуртках, присвячені патріотичному і 

національному вихованню, знаменним датам, бесіди з правових, моральних та культурних  

питань. 

протягом року Керівники гуртків 

8. На заняттях гуртків впроваджувати в практику нові форми і методи навчання: ситуаційно- протягом року Керівники гуртків 



98 

 

 

рольові ігри, брейн-ринги, вікторини, моделювання екстремальних ситуацій і можливі 

шляхи виходу з них; завдання, розв’язання яких потребує міжпредметних знань та 

особистого досвіду тощо. 

9. 

З метою згуртування і залучення дітей та учнівської молоді до занять у гуртках Вінницької 

обласної станції юних натуралістів проводити науково-пізнавальні та святкові заходи до 

Дня відкритих дверей, Дня працівника освіти,  Дня науки, Дня Святого Миколая, 

Новорічних і Різдвяних свят, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого дня, 

Великодня, Дня Перемоги, Дня Матері, Дня Незалежності тощо. 

протягом року 
Гайдей О.О. 

Мельник В.А. 

10. 
Організовувати відвідування гуртківцями  тематичних та постійно діючих художніх і 

фотовиставок, музеїв. 
протягом року Керівники гуртків 

11 
Регулярно проводити з гуртківцями  інструктажі з БЖ; вивчення правил техніки безпеки, 

протипожежної безпеки; бесіди щодо здорового способу життя. 
протягом року 

Павлюк С.Ю. 

Керівники гуртків 

12 

З метою посилення роботи з профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, паління та 

СНІДу, захворювання туберкульозом регулярно проводити бесіди та інші інформаційно-

освітні заходи з гуртківцями, включаючи дану тематику до планів виховної  роботи гуртків. 

протягом року 

Павлюк С.Ю. 

Андрійчук Н.І..  

Керівники гуртків 

13. Провести моніторингові дослідження результативності роботи гуртків за навчальний рік. травень 
Павлюк С.Ю. 

Гайдей О.О. 

14. 
Організація і проведення на базі закладу літньої навчально-трудової практики для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Вінниці 
червень-липень 

Павлюк С.Ю. 

зав. відділами 

15. Розвиток учнівського самоврядування протягом року 

Павлюк С.Ю., 

Гайдей О.О., 

керівники гуртків 

16. Участь у благодійних акціях і проектах спільно з волонтерськими організаціями протягом року 

Мельник В.А. 

Мигун П.П. 

 

17. 
Участь в трудових операціях благоустрою та впорядкуванню території Вінницької обласної 

станції юних натуралістів 
протягом року 

Павлюк С.Ю., зав. 

відділами, 

керівники гуртків 

18. 

Розвиток різних форм співпраці керівників гуртків зі школою, сім’єю, творчими 

об’єднаннями закладів освіти різних типів і форм власності щодо надання додаткової 

еколого - біологічної освіти та розвитку дитячих обдарувань, вмінь та навичок 

протягом року 

Павлюк С.Ю. 

методичні 

працівники 

19. Проведення засідань батьківського всеобучу “Відповідальне батьківство” протягом року Павлюк С.Ю. 
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Андрійчук Н.І. 

20. 

Організація співпраці із закладами освіти територіальних об’єднаних громад, залучення їх 

вихованців до участі в освітній, організаційно-масовій та суспільно-корисній діяльності 

Вінницької обласної станції юних натуралістів 

протягом року 

Павлюк С.Ю., 

методисти,  

керівники гуртків 

21. 
Розвиток співпраці з дошкільними навчальними закладами з метою залучення дітей 

дошкільного віку до участі в гуртковій роботі закладу 
протягом року 

Павлюк С.Ю. 

Керівники гуртка 

22. 
Забезпечення участі учнів закладів освіти міст і районів в масових заходах всеукраїнського 

та міжнародного рівня  
протягом року 

Павлюк С.Ю. 

Метод. працівники 

23. 
Забезпечення участі учнів закладів освіти міст і районів в обласних етапах Всеукраїнських 

масових заходів  
протягом року 

Павлюк С.Ю. 

Метод. працівники 

24. Організація та проведення обласних тижнів ( за окремим планом) протягом року 
Методисти, 

завідуючі відділами 

25. 
Поповнювати банк даних методичної, навчальної і нормативно-правової документації в 

електронному вигляді. 
протягом року Шмаль Н.А. 

26. Поповнювати постійно діючу виставку науково-методичної літератури. протягом року Шмаль Н.А. 

27. 
Організувати і провести педагогічну конференцію за підсумками освітнього процесу роботи 

закладу. 
червень 

Драгомирецька О.А. 

Павлюк С.Ю. 

28. 
Забезпечувати керівників гуртків необхідним методичним, науковим і інструктивним 

матеріалом. 
протягом року 

Шмаль Н.А., 

методисти  

29. 
Здійснювати інформаційне висвітлення роботи Вінницької обласної станції юних 

натуралістів  у засобах масової інформації. Постійно оновлювати матеріали сайту. 
протягом року  

Шафір М.В., Шмаль 

Н.А., 

Драгомирецька Т.В. 

 

Модуль 2. Календарний план виховних масових заходів  на ІІ семестр 2020 – 2021 н. р. 

 
Дата  

проведення 

Захід Вікова категорія  Відповідальний 

 Січень   

01.01.– 13.01.  Проведення новорічних канікулярних масових заходів (за окремим планом) Мол., сер. шк. 

вік 

Павлюк С.Ю., Гайдей 

О.О., Мельник В.А. 

Впродовж  

канікул 

Екскурсії до куточків живої природи  Вінницької обласної станції юних 

натуралістів 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Глімбоцький В.О. 



100 

 

 

Впродовж  

року 

Постійно діючі консультації з питань народознавства Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Чупринко І.М. 

Впродовж  

січня 

Робота майстерні з ужитково-прикладного мистецтва «Берегиня» (ткацтво) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О. В. 

Січень -

лютий 

Природоохоронна акція «Годівничка»: 

- Ознайомлення вихованців з видовим складом осілих птахів нашої місцевості, 

розпізнавання їх в природі 

- Підгодівля зимуючих птахів 

- Конкурс агітаційних листівок «Допоможіть птахам взимку» 

- Агітаційна робота в школах міста 

- Виготовлення годівничок 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Черній В.А. 

04.01. Екскурсія «Світ екзотичних тварин» Мол., сер. шк. 

вік 

Рекшенюк С.В. 

04.01. Творча майстерня: «Різдвяна ялинка» 

 

Мол., сер. шк. 

вік 

Лускало О.А. 

05.01. Святкова конкурсна програма «З колядкою йдемо» ст. шк. вік Белозерцева Т.В. 

05.01. Майстерня з виготовлення різдвяної свічки з натурального воску сер., ст. шк. вік Іванькова О.В. 

06.01. Новорічна майстерня «Виготовлення об’ємної ялинки з паперу » ст. шк. вік Гідрович Т.М. 

09.01. Майстерня з етно-ляльки виготовлення «Різдвяного янгола» сер., ст. шк. вік Таранюк О.В. 

10.01. Новорічний концерт ансамблю народної музики «Дударик» Мол., сер. шк. 

вік 

Барановська І.Г. 

11.01. Зимова екскурсія по екологічній стежині «Юннат» Вінницької обласної СЮН сер. шк. вік Побережнюк І.Г. 

12.01. Конкурс малюнків «Фантазійні тварини» за мотивами творчості Марії 

Примаченко 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

13.01. Майстерня з ткацтва. Виготовлення фенечок з ниток та бісеру сер., ст. шк. вік Шпак-Косаківська 

Н.М. 

14.01. Онлайн-марафон колядок, щедрівок, меланок «Таланти 21» фольклорного гурту 

«Бохоняни» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Іванькова О.В. 

15.01. Майстерня з паперопластики:  «Різдвяні візерунки» Мол. шк. вік Ткач К.В. 

 20.01.– 24.01. Інформаційна виставка до Дня свободи та  соборності України сер., ст. шк. вік Мельник В.А. 

27.01. До Міжнародного дня  пам′яті жертв Голокосту в рамках щорічної 

Всеукраїнської акції «Шість мільйонів сердець» виховні бесіди.  

сер., ст. шк. вік Мельник В.А., 

керівники гуртків 
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27.01. Відеоконференція «Етика та естетика поведінки» сер., ст. шк. вік Андрійчук Н.І. 

29.01. До Дня пам’яті героїв Крут виховні години  сер., ст. шк. вік Мельник В.А., 

керівники гуртків 

 Лютий   

До 01.02.  Обласний етап Всеукраїнського екологічного конкурсу «В об’єктиві 

натураліста». Виставка – конкурс світлин. 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Гаврилюк І.А. 

Протягом 

лютого 

Робота майстерні з ужитково- прикладного мистецтва «Берегиня» (вишивка) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О.В. 

01.02. Майстерні: виготовлення листівок, сувенірів до дня Святого Валентина «Від 

серця до серця» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

керівники гуртків 

03.02. Творча майстерня: «Пташок викликаємо до рідного краю» Мол., сер. шк. 

вік 

Лускало О.А. 

08.02. Майстерня з лозоплетіння: «Виготовлення кошика» сер., ст. шк. вік Шпак-Косаківська 

Н.М. 

08.02.– 14.02. Онлайн-конкурс листівок до дня Святого Валентина «Єднаємо серця» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Гайдей О.О., Мельник 

В.А. 

09.02. Загальностанційні батьківські збори. «Як стати супербатьками»  Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., Гайдей 

О.О., Мельник В.А. 

14.02. 

21.02.  

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково – дослідницьких робіт 

учнів членів ВМАН 

Ст. шк. вік Корінна Т.М. 

15.02.–21.02. Обласний тиждень здорового способу життя «Молодь за здоров’я» (за окремим 

планом) 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Баланюк О.В. 

15.02.–21.02. Онлайн-виставка світлин «Турбота про здоров’я – найкращі ліки » Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Баланюк О.В. 

16.02. Бесіда з елементами гри «Плітки – деструктивний метод спілкування» сер., ст. шк. вік Андрійчук Н.І. 

16.02.–21.02. Цикл бесід в рамках обласного тижня здорового способу життя «Молодь за 

здоров’я»   

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Зав. відділами, 

керівники гуртків 

18.02.– 20.02. Участь у тихий акції «Янголи пам’яті» (пам’яті Героїв Майдану) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

18.02. Конкурс -захист пошуково- дослідницьких робіт «Єдина краса - Здоров’я» Сер., ст. шк.вік Баланюк О.В. 

18.02. Обласний конкурс-захист учнівських дослідницьких проектів «Активний і 

здоровий спосіб життя - запорука довголіття» 

Сер., ст. шк. 

вік 

Баланюк О.В. 
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18.02. Виставки-конкурсу лепбуків на тему: «Аспекти здоров’я» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Баланюк О.В. 

 Березень   

Протягом 

березня 

Робота майстерні з ужитково- прикладного мистецтва «Берегиня» (ткацтво) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О. В. 

01.03.– 07.03. Творчі майстерні: виготовлення вітальних листівок та сувенірів до свята 8 

березня 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Керівники гуртків 

03.03. Благодійна майстерня з виготовлення іграшки  для дітей з вадами слуху ( в 

рамках проекту «Подумай про тих, кому завжди тихо…») 

Мол., сер. шк. 

вік 

Ліваковська Л.М. 

04.03. Майстерня з паперопластики. Виготовлення вітальної листівки «Чарівний подих 

весни». 

Мол., сер. шк. 

вік 

Луценко Н.І. 

04.03. Майстерня по виготовленню подарункової коробочки до 8 Березня. Мол. шк. вік Ткач К.В. 

Протягом 

березня 

Проведення майстерень та занять за участю батьків з використанням методики 

«Творчі батьки – творчі діти» 

Мол., сер. шк. 

вік 

Іванькова О.В. 

09.03. Пізнавально-розважальна програма «Анатомічними лабіринтами» сер., ст. шк. вік Лускало О.А. 

10.03. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» Мол., сер. шк. 

вік 

Жовтоножук Л.Я. 

15.03.–21.03. Інформаційна виставка до річниці визволення Вінниччини від німецько-

фашистських загарбників  

сер., ст. шк. вік Мельник В.А. 

15.03.– 21.03. Обласний тиждень зоології та тваринництва (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Баланюк О.В. 

16.03. Диспут  «Доброзичливість» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Андрійчук Н.І. 

16.03. Розважально-пізнавальна програма: «Загадковий світ тварин» сер. шк. вік Глімбоцький В. О. 

18.03. Історичний репортаж-подорож: «Сторінками історії «Ставка Вервольф» сер., ст. шк. вік Белозерцева Т.В. 

До 18.03. Обласний етап Всеукраїнської трудової акції  «Кролик» сер., ст. шк. вік Баланюк О.В. 

18.03. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу малюнків «Зоологічна галерея» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Баланюк О.В. 

18.03. Захист дослідницьких робіт «Експериментальне дослідництво з зоології та 

тваринництва» 

сер., ст. шк. вік Баланюк О.В. 

18.03. Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Баланюк О.В. 
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19.03. Еколого-натуралістичне свято «День зустрічі птахів».  

Конкурс на кращого юного орнітолога року. 

сер., ст. шк. вік Черній В.А. 

22.03.– 28.03. Весняні канікулярні масові заходи (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., Гайдей 

О.О., Мельник В.А. 

22.03.– 31.03. Виставка-конкурс світлин «Тендітна квіточка весни» в рамках природоохоронної 

операції «Первоцвіт» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Гайдей О.О. 

22.03.– 31.03. Онлайн-конкурс робіт дітей «Дивосвіт весняних квітів» в рамках 

природоохоронної операції «Первоцвіт» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Гайдей О.О. 

березень Обласний етап Всеукраїнського конкурсу екологічних колективів (агітбригад) сер., ст. шк. вік Корінна Т.М. 

26.03. Пінавально-розважальна ескурсія до «Парку Динозаврів» Подільського зоопарку. Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Белозерцева Т.В. 

До 26.03. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з квітництва та ландшафтного дизайну 

«Квітуча Україна» 

сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

До 26.03. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Ленд-арт» сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

28.03. Експедиційний похід до П’ятничанського лісу «Весняні феносигнали» сер., ст. шк. вік Побережнюк І.Г. 

29.03.– 11.04. Декада педагогічної майстерності (за окремим планом)  Шмаль Н.А. 

До 31.03. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до твари» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Баланюк О.В. 

 Квітень    

Протягом 

квітня 

Проведення майстерень та занять за участю батьків з використанням методики 

«Творчі батьки – творчі діти» 

Мол., сер. шк. 

вік 

Іванькова О.В. 

 

Протягом 

квітня 

Робота майстерні з ужитково прикладного мистецтва «Берегиня» (розпис) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О. В. 

 

Протягом 

квітня 

Трудовий десант до Дня Землі та Дня Довкілля по благоустрою території: 

- дендрарію; 

- ботанічної стежини; 

- екологічної стежини; 

- кустанарію; 

- навчально – дослідних ділянок; 

- парників; 

- колекції квітково – декоративних рослин, клумби 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

 

 

Побережнюк І.Г. 

Мигун П.П. 

Слободяник Т.В. 

Таранюк О.В. 
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квітень Обласний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена 

естафета» 

сер. шк. вік Іваськевич Г.Л. 

05.04.– 11.04. Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., Гайдей 

О.О. 

05.04.– 11.04. Обласний тиждень народознавства  «Любіть Україну вишневу свою» (за окремим 

планом) 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Чупринко І.М. 

06.04. Обласний конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт «Дерево мого 

родоводу» 

сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

07.04. Обласний конкурс юних майстрів народних ремесел «Поділля. Творчість. Діти.» сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

07.04. Експедиційний похід. НПП «Кармелюкове Поділля». Вивчення видового складу 

природних ядер НПП «Кармелюкове Поділля» з лучно-степовою та степовою 

рослинністю». 

ст. шк. вік Побережнюк І.Г. 

До 10.04. Обласний етап Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» сер., ст. шк. вік Баланюк О.В. 

14.04. Майстерня з написання Великодньої писанки. Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Шпак-Косаківська 

Н.М. 

17.04.– 30.04. Цикл великодніх майстерень з витинанки, писанкарства та етноляльки. Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Таранюк  О. В. 

17.04.– 30.04. Великодні майстерні для студентів Вінницького гуманітарного педагогічного 

коледжу 

ст. шк. вік Відділ квітництва та 

ужитково-прикладного 

мистецтва 

18.04. Конкурсно-розважальна програма «Юннатівське караоке» ст. шк. вік Слободяник Т. В. 

19.04.– 23.04. Серія майстерень та майстер-класів спільно з активістами ДЕП Вінницької 

обласної станції юних натуралістів: виготовлення великодніх сувенірів та 

подарунків для дітей з особливими потребами в ДНЗ № 24  

сер., ст. шк. вік Гайдей О.О., Мельник 

В.А. 

19.04.– 26.04. Інформаційна виставка приурочена трагедії на Чорнобильської АЕС «Чорнобиль 

немає минулого» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

19.04.– 26.04. Інформаційна робота в групі Вінницька обласна станція юних натуралістів 

соціальної мережі Facebook приурочена трагедії на Чорнобильської АЕС 

«Чорнобиль немає минулого» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

 

20.04. Природоохоронна операція, рейд «Україна без сміття» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Цибух О.В. 

20.04. Майстер – клас «Виготовлення та декорування великодньої свічки» сер., ст. шк. вік Іванькова О. В. 
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21.04. Пізнавально-ігрова програма «Весняні мелодії» Мол. шк. вік Панчук М.П. 

26.04. Тематичний вечір: «Наслідки аварії на ЧАЄС для українців в ХХІ століття» сер., ст. шк. вік Лускало О. А. 

26.04. Майстер – клас по виготовленню листівки «Пасхальне диво». ст. шк. вік Луценко Н. І. 

28.04. Пізнавально-розважальна програма «Весняні мотиви природи» Мол. шк. вік Каліновська М.М. 

29.04.– 07.05. Онлайн-конкурс малюнків до Дня матері «Матусин портрет»  Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

 Травень    

Протягом 

травня 

Проведення майстерень та занять за участю батьків з використанням методики 

«творчі батьки – творчі діти» 

 Іванькова О.В. 

Протягом 

травня 

Робота майстерні з ужитково- прикладного мистецтва «Берегиня» (виготовлення 

хатніх прикрас) 

Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О.В. 

Протягом 

травня 

Екскурсії у відділи та об’єкти Вінницької обласної СЮН для учнів шкіл міста та 

області, студентів, дошкільнят (за окремим планом) 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Побережнюк І.Г., 

Таранюк О.В., Мигун 

П.П., Черній В.А. 

05.05.– 07.05. Серія майстерень: виготовлення маків до роковин пам’яті загиблих у ІІ світовій 

війні «Червоний маку цвіт…» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Зав. відділами, 

керівники гуртків 

05.05.– 08.05. Цикл бесід, перегляд відеофільмів про ІІ світову війну «В нашій пам′яті вони 

житимуть вічно» 

Сер., ст. шк. 

вік 

Зав. відділами, 

керівники гуртків 

06.05. Майстер – клас з виготовлення нагрудного знака в техніці орігамі «Маківка» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

06.05. Майстерня з паперопластики. Вітальна листівка «Любов даруємо матері» Мол., сер. шк. 

вік 

Ткач К. В. 

12.05. Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв ст. шк. вік Іваськевич Г.Л. 

До 20.05. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну Сер., ст. шк. 

вік 

Чупринко І.М. 

18.05.– 29.05. Екскурсії по екологічній стежині «Юннат» Мол., сер. шк. 

вік 

Побережнюк І.Г., 

Гаврилюк І.А. 

20.05. Онлайн-конкурс  світлин «I love  вишиванку» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Гайдей О.О. 

Мельник В.А. 

28.05.– 01.06. Заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей (за окремим планом)  Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., Гайдей 

О.О., Мельник В.А. 
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Модуль 3. Календарний план виховних масових заходів на літній період 2021 року 

 
Дата 

проведення 

Зміст заходу Вікова 

категорія 

Відповідальний 

 Червень   

01.06. День здоров’я «Здорова природа – здорова людина» Сер., ст. шк. 

вік 

Побережнюк І.Г. 

Червень – 

серпень 

Комплексні експедиційні дослідження юннатів обласної СЮН в рамках 

природоохоронних операцій: «Рідкісні рослини – символи України», «Джерело», 

«Вчимося заповідувати», «Біощит», «Країна веселкова» 

Сер., ст. шк. 

вік 

Іваськевич Г.Л. 

 

Червень – 

серпень 

Екскурсії для учнів шкіл та дошкільних установ міста Вінниці та Вінницької області в 

орнітологічному та акваріумному залах, теплиці, НДЗД, ботанічній стежині, дендрарії 

та Пятничанській екологічній стежині    

Дошк., мол., 

сер., ст. шк. 

вік 

Побережнюк І.Г.  

Чупринко І.М. 

Черній В.А. 

Слободяник Т.В. 

Червень – 

серпень 

Дослідницька робота на навчально – дослідних земельних ділянках мол., сер., 

ст. шк. вік 

Зав. відділами, 

керівники ТУО 

червень Екологічний десант в рамках природоохоронної операції «Не насліди» сер., ст. шк. 

вік 

Зав. відділами, 

керівники ТУО 

Червень – 

серпень 

«Юннатівський чай – воїнам ООС». Заготівля лікарської сировини для приготування 

вітамінних чаїв. 

сер., ст. шк. 

вік 

Чупринко І.М. 

18.06. Пізнавально-оздоровча подорож до кінно-спортивного комплексу «Вінниччина» в 

рамках проекту «Активна країна» 

сер., ст. шк. 

вік 

Мигун П.П. 

червень- 

серпень 

Комплексні науково – пізнавальні експедиції з питань вивчення природи рідного краю 

та її екологічного стану, народних традицій, звичаїв та обрядів (за окремим планом) 

сер., ст. шк. 

вік 

Павлюк С.Ю. 

Зав. відділами 

протягом 

червня  

Навчально – пізнавальні екскурсії для студентів педагогічного коледжу Ст. шк. вік Шмаль Н.А.  

 

25.06. Цикл бесід до Дня Конституції України «Основний закон нашої держави» Мол., сер., 

ст. шк. вік 

Зав. відділами, 

керівники гуртків 

До 30.06. Обласна природоохоронна акція «Прикрасимо дім, в якому ми живемо» сер., ст. шк. 

вік 

Іваськевич Г.Л. 

 Липень   

Липень Природоохоронна операція «Скарбниця здоров’я»  сер., ст. шк. Чупринко І.М. 
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вік 

 Серпень   

20.08.– 23.08. Інформаційна виставка «Символіка державотворення України» Мол., сер., 

ст. шк. вік 

Мельник В.А. 

20.08.– 23.08. Інформаційна виставка до Дня Незалежності України Мол., сер., 

ст. шк. вік 

Мельник В.А. 

27.08. День пам’яті загиблих захисників України. Майстер-клас  з виготовлення соняшників  Мол., сер., 

ст. шк. вік 

Мельник В.А. 

До 31.08. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Мала річка моєї батьківщини»  Сер., ст. шк. 

вік 

Іваськевич Г.Л. 

 

Модуль 4. Календарний план виховних масових заходів на І семестр 2021 – 2022 н. р. 

 
Дата  

проведення 

Захід Вікова категорія Відповідальний 

 Вересень   

Протягом 

вересня 

«Осінній дивограй бабусі Картоплини». Збір урожаю та передача картоплі воїнам ООС сер., ст. шк. вік Мигун П.П. 

Протягом 

вересня 

Робота майстерні з ужитково- прикладного мистецтва «Берегиня» (флористика) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О.В. 

06.09.-12.09. Тиждень протидії булінгу (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Андрійчук Н.І. 

12.09. До дня міста краєзнавчо-пізнавальна екскурсія «Таємниці вінницьких підземель» ст. шк. вік Корінна Т.М., 

Мигун П.П. 

14.09. Свято «Юннати вітають друзів».  Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

25.09. Загальні збори слухачів територіального відділення МАН України ст. шк. вік Корінна Т.М., 

Страшевський 

Ю.М. 

 Жовтень   

жовтень Робота майстерні з ужитково- прикладного мистецтва «Берегиня» (флористика) Мол.,сер.шк.вік Таранюк О.В. 
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жовтень Обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Іваськевич Г.Л. 

01.10. Майстер-клас «Виготовлення листівки до дня захисту тварин»  Мол., сер. шк. 

вік 

Паламарчук В. В. 

01.10.– 

05.10. 

Участь у ІV Всеукраїнському уроці доброти Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А., 

керівники гуртків 

01.10.– 

12.10. 

Серія майстерень: виготовлення вітальних листівок з нагоди Дня захисника України 

для воїнів ООС 

Мол., сер. шк. 

вік 

Керівники гуртків 

Протягом 

жовтня 

Юннатівський сад – захиснику Вітчизни. Передача фруктів саду з НДЗД обл. СЮН, 

воїнам ООС та пораненим у військово – медичний центр ВПС України м. Вінниці 

сер., ст. шк. вік Мигун П. П. 

02.10. Майстер-клас. Декорування українського оберега сер. шк. вік Іванькова О. В. 

04.10.– 

10.10. 

Обласний тиждень біології, рослинництва та експериментального дослідництва (за 

окремим планом) 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Жовтоножук Л.Я. 

04.10. Оформлення виставки-звіту досягнень юних садівників «Щедрість юннатівського 

саду» 

сер., ст. шк. вік Цибух О.В. 

05.10. Обласна виставка досягнень юннатів на шкільних навчально-дослідних земельних 

ділянках, учнівських трудових аграрних об’єднань, шкільних садків  

сер., ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

 

06.10. Обласний етап Всеукраїнського зльоту УВБ та трудових аграрних об’єднань 

старшокласників 

сер., ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

07.10. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» сер., ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

08.10. Майстер–клас «Дивовижна ботанічна ілюстрація» сер. шк. вік Гідрович Т.М. 

До 09.10. Обласний етап Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків»  сер., ст. шк. вік Іваськевич Г.Л. 

12.10. Дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток» Мол., сер. шк. 

вік 

Мельник В.А. 

13.10. В рамках Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій відеолекторій  «Маю честь 

захищати Батьківщину!» 

ст. шк. вік Мигун П.П. 

До 15.10. Обласний етап Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит» сер., ст. шк. вік Баланюк О.В. 

15.10. Пізнавально-розважальна програма «Природа в поезії» сер. шк. вік Дмитренко Л. А. 

До 20.10. Обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» сер., ст. шк. вік Іваськевич Г.Л. 

25.10.– 

07.11. 

Декада педагогічної майстерності (за окремим планом)  Шмаль Н.А. 

жовтень Ярмарок – продаж саджанців плодово – ягідних культур з юннатівського саду. Збір сер., ст. шк. вік Мигун П.П., відділ 
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коштів для придбання ліків воїнам ООС біології та с/г 

жовтень Доброчинна акція «Сади Вінниччини – тобі, Україно» - поповнення колекції плодових 

культур Алеї Небесної Сотні на території обл. СЮН. 

сер., ст. шк. вік Мигун П.П. 

жовтень Благодійна акція «Щедрий кошик – українському солдату» в рамках обласного тижня 

біології, рослинництва та експериментального дослідництва 

сер., ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

протягом 

жовтня  

Трудовий десант  в рамках природоохоронної операції «Опале листя». Прибирання 

території закладу, закладання компостної ями. 

сер., ст. шк. вік Побережнюк І.Г. 

24.10. Конкурсна розважальна програма «Осінь пензликом малює» Мол., сер. шк. 

вік 

Ткач К. В. 

26.10.– 

31.10. 

Цикл бесід приурочених річниці визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Зав. відділами, 

керівники гуртків 

25.10.2021 – 

31.11. 

Осінні канікулярні масові заходи (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., Гай-

дей О.О., Мельник 

В.А. 

25.10.– 

31.10. 

Виставка – конкурс природоохоронних листівок в рамках природоохоронної операції 

«Опале листя» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Побережнюк І.Г. 

25.10.– 

31.10. 

Виставка – конкурс дитячих робіт з природного матеріалу «Осінні фантазії» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Побережнюк І.Г. 

26.10. Гра-подорож «Незвичайні тварини» сер., ст. шк. вік Рекшенюк С.В. 

29.10. Загальні збори Дитячого екологічного парламенту. Вибори президента ДЕП сер., ст. шк. вік Гайдей О.О. 

 Листопад   

Протягом 

листопада 

Робота майстерні з ужитково- прикладного мистецтва «Берегиня» (витинанка) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О.В. 

02.11.– 

03.11. 

Оформлення виставки-звіту досягнень юних садівників «Щедрість юннатівського 

саду» 

сер., ст. шк. вік Мигун П.П. 

03.11. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Сади Вінниччини – тобі, Україно!» сер., ст. шк. вік Мигун П.П. 

04.11. Святкова програма «Йде листопад застеля килими» Дошкільний вік Гаврилюк І.А. 

08.11. Майстерня по виготовленню закладинки в техніці петриківський розпис Мол., сер. шк. 

вік 

Луценко Н. І. 

До 15.11. Обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

До 15.11. Обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Жовтоножук Л.Я. 
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До 15.11. Обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» сер., ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

До 15.11. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин»  сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

До 15.11. Підсумки обласної природоохоронної акції «Скарбниця здоров’я» сер., ст. шк. вік Чупринко І.М. 

15.11.– 

21.11. 

Обласний тиждень екології та охорони природи (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г. 

17.11. Конкурс-захист пошукових робіт «Дивосвіт природи»   сер., ст. шк. вік Іваськевич Г.Л. 

16.11.– 

23.11. 

Година  пам’яті жертв Голодомору. Цикл бесід «Голодний рік – голодний вік» сер., ст. шк. вік Зав відділами, 

керівники гуртків 

До 20.11. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати»  сер., ст. шк. вік Іваськевич Г.Л. 

20.11. Творча майстерня з виготовлення листівки в техніці ошибана Мол. шк. вік Ліваковська Л. М. 

22.11.– 

26.11. 

Інформаційна виставка приурочена до Дня пам′яті жертв голодоморів «Життєдайні 

колоски» 

сер., ст. шк. вік Мельник В.А. 

22.11.– 

28.11. 

Тиждень проти насилля Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Андрійчук Н.І. 

29.12.– 

05.12. 

Тиждень права (за окремим планом) Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Павлюк С.Ю., 

Гайдей О.О. 

До 30.11. Фотовиставка «Мій домашній улюбленець» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Баланюк О.В. 

 Грудень   

До 01.12. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду учнівських навчально-дослідних 

земельних ділянок 

сер., ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

До 01.12. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу навчальних теплиць «Дивовижна теплиця» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Жовтоножук Л.Я. 

До 01.12. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу  «Юний селекціонар-генетик» ст. шк. вік Жовтоножук Л.Я. 

протягом 

грудня 

Робота майстерні з ужитково прикладного мистецтва «Берегиня» (етнолялька) Мол., сер. шк. 

вік 

Таранюк О. В. 

протягом 

грудня 

Природоохоронна акція «Годівничка» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Черній В.А. 

протягом 

грудня 

Майстерня: виготовлення атрибутів для новорічної вистави та новорічних святкових 

прикрас 

сер. шк. вік Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

протягом Майстерня по виготовленню новорічно – різдвяної іграшки в техніці «декоративний Мол., сер. шк. Луценко Н. І. 



111 

 

 

грудня розпис». вік 

05.12. Усний журнал  «Я, українець – і цим пишаюсь!» ст. шк. вік Шмаль Н.А. 

До 10.12. Обласний природоохоронний конкурс «Країна веселкова» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Іваськевич Г.Л. 

13.12.– 

17.12. 

Онлайн-конкурс власноруч створених ялинок в рамках акції «Збережемо зелену 

красуню» 

Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

До 15.12. Обласний  етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Новорічна композиція». Сер. ст. шк. вік Чупринко І.М. 

До 15.12. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір». Сер. ст. шк. вік Чупринко І.М. 

15.12.– 

31.12. 

Виставка – конкурс новорічних сувенірів Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Чупринко І.М. 

грудень Майстер-клас «Виготовлення новорічного сувеніру» (в техніці паперопластики) Мол., сер. шк. 

вік 

Паламарчук В.В. 

грудень Майстерня по виготовленню новорічно – різдвяної іграшки в техніці «декоративний 

розпис». 

Мол., сер. шк. 

вік 

Луценко Н. І. 

16.12.– 

29.12. 

Серія новорічно-різдвяних майстерень (за окремим планом) Сер. ст. шк. вік Таранюк О.В. 

18.12. Майстерня з виготовлення хатніх прикрас «Різдвяні дзвони» Сер. ст. шк. вік Таранюк О.В. 

19.12.– 

30.12. 

Новорічно-різдвяні віншування вихованців гуртка Фолькльорний гурт «Бохоняни» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Іванькова О.В. 

20.12. Майстерня з соломоплетіння «Різдвяний павук» Сер. ст. шк. вік Шпак-Косаківська 

Н.М. 

20.12.– 

29.12. 

Новорічні свята для гуртківців, учнів шкіл та дошкільних закладів міста і області Мол., сер. шк. 

вік 

Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

20.12.– 13 

01. 

Онлайн-акція, флешмоб «Різдвяні подарунки» Мол., сер., ст. 

шк. вік 

Мельник В.А. 

 

Модуль 5. Всеукраїнські, обласні та міжнародні масові заходи закладу 

 

Мета: Активізація роботи гуртків та творчих учнівських об’єднань, отримання учнівською молоддю навичок самостійної наукової роботи. 

Ознайомлення гуртківців з методами досліджень в рослинництві та тваринництві. Виявлення обдарованих учнів з високим рівнем ерудиції 

для подальшої цілеспрямованої діяльності. Виховання сучасного господаря, здатного працювати в умовах ринкової економіки; розвиток 

мережі гуртків еколого-натуралістичного та сільськогосподарського напряму в школах та позашкільних закладах; підтримка творчої праці 
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педпрацівників, підвищення їх майстерності та поширення перспективного педагогічного досвіду в галузі біології, екології, охорони 

природи, дослідництва.  

Завдання: підвищення ефективності експериментальної еколого-натуралістичної роботи; розвиток та удосконалення вмінь ведення 

фенологічних спостережень;  створення умов для творчої самореалізації школярів; виявлення і підтримка здібностей і таланту; широке 

залучення молоді до природоохоронної, дослідницької роботи, самостійної наукової роботи. 

Дата: 2021 рік. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати:  
- Висока екологічна свідомість та знання.  

- Активне впровадження кращого досвіду науково-практичної та експериментальної діяльності.  

- Задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні.  

- Підготовка різноманітних публікацій, що подаються до різних освітніх та наукових видань. 

№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

1. Участь у міжнародних заходах: 

1.1 Національний етап міжнародного конкурсу молодіжних 

проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 

2021» 

  м. Київ Лютий  .Страшевський 

Ю.М. 

Побережнюк І.Г. 

1.2 Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів 

МАН «Україна – очима молодих». 

  м. Львів Квітень Страшевський Ю.М. 

1.3. «EKO Україна» - національний етап Міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF 

2021» 

  м. Київ Січень-

Лютий 

Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

1.4 Міжнародний екологічний  конкурс обласна СЮН січень м. Київ  Січень  Іваськевич Г.Л. 

       

2. Всеукраїнські заходи: 

2.1 Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

«Екософт – 2021». 

- - м. Київ Лютий-

березень 

Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

2.2 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторсь-

ких проектів еколого-натуралістичного напряму (для 

учасників від від 12 до 15 років, від 16 до 23 років). 

- - м. Київ Лютий-

березень, 

травень  

Корінна Т.М., 

Страшевський Ю.М. 

2.3 Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів - - м. Київ Лютий Баланюк О.В. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

і тваринників. Черній В.А. 

2.4 Природнича школа учнівської молоді. - - м. Київ Березень, 

жовтень 

 Жовтоножук Л.Я. 

2.5 Всеукраїнського конкурсу «Юний генетик-селекціонер». ІІ етап 

обласна СЮН 

лютий ІІІ етап 

м. Київ 

Березень Жовтоножук Л.Я. 

2.6 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України. 

ІІ етап 

обласна СЮН 

Лютий ІІІ етап 

м. Київ 

Березень  

Квітень 

Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

2.7 Всеукраїнський зліт шкільних лісництв. ІІ етап 

обласна СЮН 

Травень ІІІ етап 

м. Кропив-

ницький 

Вересень  Іваськевич Г.Л. 

2.8 Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад. ІІ етап 

обласна СЮН 

Вересень ІІІ етап 

м.Київ 

Вересень  Жовтоножук Л.Я. 

2.9 Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких 

робіт із природознавства та біології (9-11 років - Юний 

дослідник) 

ІІ етап 

обласна СЮН 

Березень ІІІ етап 

м. Київ 

Травень Жовтоножук Л.Я. 

2.10 Всеукраїнський конкурс з квітництва і ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна». 

ІІ етап 

обласна СЮН 

березень ІІІ етап 

м. Київ 

Травень  Чупринко І.М., 

Таранюк О.В. 

2.11 Всеукраїнський конкурс екологічних колективів «Земля - 

наш спільний дім» 

ІІ етап 

обласна СЮН 
Березень 

Київська 

обл. 

Квітень-

травень  

Корінна Т.М. 

 Гайдей О.О. 

2.12 Всеукраїнський збір учасників  екологічних експедицій 

юннатів країни.  
- - м.Київ Червень 

Побережнюк І.Г. 

Іваськевич Г.Л. 

2.13 Всеукраїнський юнацький фестиваль  «В об’єктиві 

натураліста». Конкурс «Моя країна – Україна» 

Обласна 

СЮН 
лютий      м.Київ Травень 

Павлюк С.Ю. 

Гаврилюк І.А. 

2.14 
Експедиція – практикум юних зоологів - -  м.Київ Червень 

Баланюк О.В. 

Черній В.А. 

2.15 
Експедиція – практикум юних ботаніків - -        м.Київ Червень 

Жовтоножук Л.Я., 

Мигун П.П. 

2.16 Всеукраїнський фестиваль юних садівників «Україна – сад» Обласна 

СЮН 

Вересень м. Київ Жовтень Мигун. П.П. 

Жовтоножук Л.Я. 

2.17 Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну    м.Київ вересень Чупринко І.М.,  

Таранюк О.В. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

2.18 Всеукраїнський біологічний форум «Дотик природи». Обласна 

СЮН 

Вересень м. Київ Листопад Іваськевич Г.Л. 

2.19 Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух 

«Зелена естафета» (шкільні юнацькі секції). 

Обласна 

СЮН 

Березень Черкаська 

обл.. 

Травень Іваськевич Г.Л. 

2.20 Всеукраїнський урочистий збір переможців 

Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН 

  м. Київ Листопад  Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

2.21 ІХ Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України». 

  м. Київ Листопад  Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

2.22 Всеукраїнський конкурс «МАН – Юніор Дослідник».   м. Київ Квітень-

травень 

 Корінна Т.М., 

Побережнюк І.Г. 

2.24  ІІ Всеукраїнська олімпіада креативності Destination 

Imagination 

  м. Київ Березень Страшевський Ю.М. 

 

2.25 Всеукраїнська школа МИРотворчості   м. Київ Протягом 

року 

Страшевський Ю.М.  

 

2.26 Проект по моніторингу екологічного стану України 

«Екологічна інспекція» 

  м. Київ протягом 

року 

Корінна Т.М 

Страшевський 

Ю.М.. 

2.27 ХІІ Всеукраїнський Інтернет-турнір з природничих 

дисциплін  

  м. Київ  жовтень-

грудень 

Лускало О.А. 

Страшевський Ю.М. 

2.28 Всеукраїнська олімпіада з філософії.   м. Київ жовтень Корінна Т.М. 

2.29 Всеукраїнські наукові профільні школи Малої академії наук 

України 

  м. Київ,  Червень – 

Серпень   

Корінна Т.М. 

Страшевський Ю.М. 

2.30 Школа громадської і волонтерської участі та патріотичного 

виховання «Агенти змін» 

  м. Київ Протягом 

року 

Корінна Т.М., 

Андрійчук Н.І. 

2.31 Форум юних екологів України.   УДЦ«Моло

да гвардія» 

квітень-

травень 

Драгомирецька О.А. 

Павлюк С. Ю. 

2.32 Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань.    УДЦ 

«Молода 

гвардія» 

вересень-

жовтень 

Драгомирецька О.А. 

Павлюк С. Ю. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

2.33 Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних 

ділянок 

Обласна 

СЮН 

Жовтень м. Київ  грудень Жовтоножук Л.Я. 

Цибух О.В. 

2.34 Всеукраїнська екологічна олімпіада наукових проектів з 

охорони довкілля «DreamаEco»  

  м. Київ  квітень Лускало О.А. 

2.35 Всеукраїнський фестиваль «Ленд-арт весна-2021»    м. Київ травень Чупринко І.М. 

2.36 Всеукраїнська виставка голубів та птиці   м. Київ  серпень  Баланюк О.В. 

2.37 Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра 

«Паросток» 

Обласна 

СЮН 

Жовтень м. Київ протягом 

року 

Мельник В. А., 

Гайдей О. О. 

2.38 Всеукраїнський хакатон для учнівської молоді обласна СЮН березень м.Хмельни

цький 

Травень Страшевський Ю.М. 

Жовтоножук Л.Я. 

2.39 Всеукраїнські збори науково-природничого комплексу 

«Екологос» 

  Закарпатськ

а обл. 

травень Драгомирецька О.А. 

Павлюк С.Ю. 

 

2.40 Всеукраїнський фестиваль «Лірика 

природи» 

  м. Київ травень Іванькова О.В. 

2.41 Всеукраїнський відео огляд куточків живої природи   м. Київ. протягом 

року 

Баланюк О.В. 

3. Обласні тижні: 

3.1 Обласна виставка досягнень юних екологів - природодюбів Обласна 

СЮН 

Листопад - - Павлюк С.Ю., 

Іваськевич Г.Л., 

Гайдей О.О. 

3.2 Обласний фестиваль «Україна сад». 

 

Обласна 

СЮН 

Вересень-

Жовтень 

- - Мигун П.П., 

Жовтоножук Л.Я. 

3.3 Тиждень рослинництва та експериментального 

дослідництва. 

Обласна 

СЮН 

Жовтень  - - Жовтоножук Л.Я. 

Мигун П.П. 

3.4 Тиждень екології та охорони природи. 

 

Обласна 

СЮН 

Листопад -- - Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г. 

3.5 Захист пошукових робіт «Дивосвіт природи» Обласна 

СЮН 

Листопад   Іваськевич Г.Л. 

3.6 Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв Обласна травень   Іваськевич Г.Л. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

СЮН 

3.7 Обласний тиждень здорового способу життя «Молодь за 

здоровий спосіб життя». 

Обласна 

СЮН 

Лютий - - Баланюк О.В., 

Черній В.А. 

3.8 Науково-практична конференція « «Єдина краса -Здоров’я» Обласна 

СЮН 

Лютий   Баланюк О.В, 

3.9 Обласний тиждень зоології та тваринництва. Науково-

практична конференція «Експериментальне дослідництво з 

зоології та тваринництва» 

Обласна 

СЮН 

Березень - - Баланюк О.В., 

Черній В.А. 

3.10 Обласний етап  всеукраїнського конкурсу екологічних 

колективів  

Обласна 

СЮН 

Березень  - - Корінна Т.М.,  

Гайдей О.О. 

3.11 Збір - конкурс майстрів народних ремесел. Обласна 

СЮН 

Квітень - - Чупринко І.М. 

3.12 Конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Дерево мого 

роду». 

Обласна 

СЮН 

Квітень - - Чупринко І.М. 

3.13 Тиждень народознавства «Любіть Україну вишневу свою». Обласна 

СЮН 

Квітень  - - Чупринко І.М., 

Таранюк О.В. 

3.14 В рамках проекту «Патріотизм в юннатівському колі» 

«Створення юннатівського патріотичного екскурсійного 

майданчика пам’ятних знаків» 

Обласна 

СЮН 

Квітень - - Мельник В.А. 

Чупринко І.М. 

4. Трудові акції та суспільно-корисна робота «Турбота молоді тобі, Україно!»: 

4.1 Всеукраїнські природоохоронні акції: «День Землі», «День 

Довкілля», «Птах року», «До чистих джерел», «Чиста 

планета», «Годівничка», «Ліси для нащадків», екологічні 

стежки (заочно). 

Обласна 

СЮН 

Протягом 

року 

- - Іваськевич Г.Л., 

Баланюк О.В. 

4.2 Всеукраїнські трудові акції:      

- «Плекаємо сад»; ІІ етап 

обласна СЮН 

Жовтень ІІІ етап 

м. Київ 

Грудень Жовтоножук Л.Я., 

Мигун П.П. 

- «Дослідницький марафон»; ІІ етап 

обласна СЮН 

Жовтень ІІІ етап 

м. Київ 

Грудень Жовтоножук Л.Я., 

Мигун П.П. 

- «Юннатівський зеленбуд». ІІ етап Жовтень ІІІ етап Грудень Іваськевич Г.Л. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 
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Терміни 

проведення 
Відповідальні 

обласна СЮН м. Київ 

- «Парад квітів біля школи». ІІ етап 

обласна СЮН 

Жовтень ІІІ етап 

м. Київ 

Грудень Чупринко І.М., 

Таранюк О.В. 

- «Кролик». ІІ етап 

обласна СЮН 

Жовтень ІІІ етап 

м. Київ 

Березень Баланюк О.В., 

Черній В.А. 

5. Всеукраїнські заочні масові еколого-біологічні конкурси, операції: 

5.1 Всеукраїнський очно-заочний конкурс «Новорічна 

композиція». 

ІІ етап 

обласна СЮН 

Грудень м. Київ Грудень Чупринко І.М., 

Таранюк О.В. 

5.2 Обласна виставка «Український сувенір». --//-- Грудень м. Київ Грудень Чупринко І.М. 

5.3 Екологічний конкурс «Вчимося заповідувати». Обласна 

СЮН 

Протягом 

року 

м. Київ Протягом 

року 

Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г. 

5.4 Всеукраїнська  фенологічна компанія  Обласна 

СЮН 

Протягом 

року 

м. Київ Березень - 

травень 

Іваськевич Г.Л. 

5.5 Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит». Обласна 

СЮН 

Вересень м. Київ Вересень Іваськевич Г.Л. 

5.6 Всеукраїнський конкурс «Галерея кімнатних рослин». Обласна 

СЮН 

Вересень м. Київ Протягом 

року 

Таранюк О.В., 

Чупринко І.М. 

5.7 Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея». Обласна 

СЮН 

Листопад м. Київ Січень - 

квітень 

Баланюк О.В., 

Черній В.А. 

5.8 Всеукраїнська акція «День юного натураліста». На місцях Вересень - - Іваськевич Г.Л. 

5.9 Всеукраїнський природоохоронний конкурс «Мала річка 

моєї України» 

Обласна 

СЮН 

Протягом 

року 

м. Київ  Іваськевич Г.Л., 

 

5.10 Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин» Обласна 

СЮН 

Квітень м. Київ   Травень Баланюк О.В. 

5.11 Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань - 2021» Обласна 

СЮН 

Лютий м. Київ протягом 

року 

Лускало О.А. 

Страшевський Ю.М. 

5.12 Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя 

країна-Україна» 

Обласна 

СЮН 

Протягом 

року 

м. Київ протягом 

року 

Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г. 

5.13 Всеукраїнський турнір «Юний бджоляр» Обласна 

СЮН 

Березень м. Київ Червень - 

Липень 

Баланюк О.В., 

Черній В.А. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

5.14 Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної творчості» Обласна 

СЮН 

вересень м. Київ жовтень Чупринко І.М. 

5.15 Всеукраїнський родинний конкурс «Україна рушникова» Обласна 

СЮН 

Листопад м. Київ Грудень Чупринко І.М. 

6. Обласні еколого-натуралістичні акції, операції та конкурси, фестивалі: 

6.1 

Еколого-натуралістичні операції: «Годівничка», 

«Ополонка», «Первоцвіт», «Опале листя», «Жолудь», 

«Ялинка без ялинки», «Цікаве дозвілля – чисте довкілля». 

Обласна 

СЮН 
Протягом 

року 
- - 

Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г.,  

Чупринко І.М., 

Таранюк О.В., 

Черній В.А. 

6.2 Міське еколого-натуралістичне свято «День зустрічі 

птахів». 

Обласна 

СЮН 
Березень - - 

Баланюк О.В., 

Черній В.А. 

6.3 Еколого-натуралістичні конкурси: «Без верби і калини нема 

України», «Горіх грецький – їжа богатирів», «Птахи нашого 

саду», «Рідкісні рослини – символи України», «Зелена 

аптека», «Красу і затишок рідній оселі», «Нерест», 

«Лебедине озеро», «Білий лелека», «Джерело», «Махаон», 

«Лісова аптека», «Країна веселкова» та інші. 

Обласна 

СЮН, на 

місяцях 

Протягом 

року 
- - 

Методисти, зав. 

відділами 

7. Оздоровчі заходи з учнівською молоддю на базі Всеукраїнського табору «Юннат»: 

7.1 Заходи з талановитою та обдарованою учнівською молоддю 

на базі Всеукраїнського профільного табору «Юннат»: 
-- -- м. Київ 

Грудень-

січень 
Драгомирецька О.А 

 

Павлюк С.Ю. 

 

 

 збори лідерів Дитячого екологічного парламенту - - м. Київ 
червень - 

серпень 

 дитячий фестиваль патріотичних дій. - - м. Київ 
Червень - 

серпень 

 
 зліт юних дослідників природознавців - - м. Київ 

Червень -

серпень 
 

8. Виїзні форми навчання: 

8.1 Семінар-практикум «Роль еколого – натуралістичної  та 

природоохоронної роботи в процесі національно – 

- 
- 

Оратівськи

й р-н. 
Квітень 

Шмаль Н.А.,  

Іваськевич Г.Л.. 
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№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 
Відповідальні 

патріотичного виховання учнівської молоді в закладах 

освіти Оратівського району» 

8.2. Семінар-практикум «Експериментальне дослідництво на 

НДЗД та його значення в екологічному вихованні шкільної 

молоді» на базі Олександрівської ЗОШ Тростянецької ОТГ  

- 

- 
Тростянець

ка ОТГ 
Квітень 

Шмаль Н.А. 

Чупринко І.М. 

8.3 Семінар-практикум «Еколого – натуралістична , 

дослідницька та робота з обдарованими дітьми  в закладах 

освіти Погребищенського районуцентру»  

- 

- 
Погребище

нський р-н 
Жовтень 

Шмаль Н.А. 

Іваськевич Г.Л. 

 

8.4. Семінар-практикум «Робота з обдарованими дітьми в 

умовах роботи Гайсинської ОТГ» 

- 
- 

Гайсинська 

ОТГ  
Листопад 

Шмаль Н.А. 

Жовтоножук Л.Я. 

 

 
Проект № 8. Дитячий екологічний парламент 

 

Мета: сприяння формуванню у гуртківців самостійності, активності, розвитку самоорганізації та почуття відповідальності за виконання 

поставленого завдання, розвиток лідерських здібностей. 

Завдання: розвивати громадську та національну свідомість учнів, сприяння формуванню активної життєвої позиції, залучення гуртківців до 

вирішення екологічних проблем, благодійних акцій та активної участі у заходах Вінницької обласної станції юних натуралістів.  

Дата: 2021 рік 

Відповідальний: Гайдей О.О. 

 
№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

1. Продовження роботи Дитячого екологічного парламенту як форми дитячого 

самоврядування 

протягом року Гайдей О.О. 

2. Організація та координація роботи ДЕП протягом року Гайдей О.О. 

3. Оформлення документації та звітних матеріалів ДЕП протягом року Гайдей О.О. 

4. Засідання секції з приводу активізації роботи дитячого самоврядування в закладі Щоквартально  Гайдей О.О. 

5. Загальні збори ДЕП Травень-жовтень Гайдей О.О. 

6. Залучення активістів ДЕП до доброчинних проектів, акцій протягом року Гайдей О.О. 

7. Залучення активістів ДЕП до підготовки та проведення планових виховних масових заходів  протягом року Гайдей О.О., Мельник В.А. 
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№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

8. Залучення активістів ДЕП до роботи в рамках проекту «Патріотизм в юннатівському колі» протягом року Гайдей О.О., Мельник В.А. 

9. Поновлення стендового інформаційного  матеріалу  протягом року Гайдей О.О. 

10. Організація Дня самоврядування під час табірної зміни червень Гайдей О.О., Мельник В.А. 

11.  Участь в засіданнях обласної Академії управлінської майстерності для лідерів учнівського 

самоврядування Вінниччини (за окремим планом)  

Протягом року Гайдей О.О. 

 

 

ПРОЕКТ № 9. Співпраця з родинами 

 

Мета: збагачення батьків психолого-педагогічними знаннями про вікові закономірності розвитку дитини та її особистісні характеристики;  

інформування про результати, отримані в процесі діагностичних обстежень, корекція дитячо-батьківських стосунків; залучення батьків до 

спільної навчально-творчої діяльності під час заходів, гурткових занять. 

Завдання:здійснення психолого-педагогічного всеобучу батьків; забезпечення тісної співпраці батьківського та педагогічного колективу 

закладу з питань виховання та розвитку творчої особистості дитини, залучення батьків до участі в підготовці та проведенні заходів 

навчально-виховного процесу..   

Дата: 2021 рік 

Відповідальний:  

- Адміністрація, 

- Методисти, 

- Зав. відділами, 

- Керівники ТУО 

Керівник: Павлюк С.Ю. – заступник директора з навчально-виховної роботи  

Очікувані результати: корекція дитячо-батьківських стосунків; залучення батьків до вирішення проблем закладу у здійсненні змін, що 

сприяють підвищенню соціального захисту учнів. 

Зміст проекту: Модуль 1. Робота з батьками соціально-незахищених сімей. Модуль 2 Батьківський комітет. 

 

Модуль 1. Робота з батьками соціально незахищених сімей 

 

Мета: збагачення батьків знаннями про психолого-педагогічні особливості дітей різних вікових груп, профілактики правопорушень і 

злочинності серед молоді шляхом упровадження активних форм психолого-педагогічного впливу на батьків, залучення батьків до 

спільної навчально-творчої діяльності, корекція дитячо-батьківських стосунків. 
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Завдання: формування у батьків уміння проводити організоване дозвілля у сім’ї, залучення батьків до управління навчальним закладом 

через роботу батьківського комітету. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: керівники гуртків. 

Керівники: Андрійчук Н.І., практичний психолог, Гайдей О.О., завідуюча відділом організаційно-масової та оздоровчо-реабілітаційної 

роботи. 

Очікувані результати: здійснення тісної взаємодії між батьками і педагогами з метою впливу на розвиток особистості дитини, 

усвідомлення батьками провідної ідеї позашкільного закладу, створення атмосфери співробітництва між навчальним закладом і 

батьками. 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний  

1. Зустрічі-бесіди з батьками при комплектації навчальних груп. Вересень  Андрійчук Н.І. 

2. Планування роботи з батьками соціально-незахищених сімей. Жовтень  Андрійчук Н.І. 

3. Заповнення бланків соціальних паспортів. Жовтень  Андрійчук Н.І. 

4. Просвітницька робота: Протягом року  Андрійчук Н.І. 

 Тест «Моя сім’я» жовтень Андрійчук Н.І. 

 Бесіда «Відповідальне батьківство»  листопад Андрійчук Н.І. 

 Семінар на тему «Правила батьківського етикету». грудень             Андрійчук Н.І. 

5. Здійснення профілактичної роботи по попередженню конфліктних ситуацій. Протягом року Андрійчук Н.І. 

 

Модуль 2. Батьківський комітет 

 

Мета: залучення батьків до навчально-виховного процесу закладу  та  забезпечення гармонійного  розвитку вихованців.   

Завдання: реалізація системи просвітницьких заходів, налагодження співпраці  батьків з дитячим колективом; створення сприятливих умов 

для творчого розвитку особистості, саморозвитку та самореалізації. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: Мельник В.А. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: налагодження зв’язків з родинами; залучення батьків до участі в підготовці та проведенні заходів освітнього  

процесу. 

№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

І. Організаційна робота. 

1.  Провести звітно-виборні батьківські збори у відділах. Вересень Зав. відділами 
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2.  Скласти  списки представників відділів у загальностанційний батьківський комітет. Вересень-жовтень 
Павлюк С.Ю., 

Мельник В.А. 

3.  Спланувати роботу батьківського комітету нового складу. Жовтень 
Голова, члени 

комітету  

4.  
Створити комісії: освітню; господарчу; дисципліни і порядку; спортивно-масову; 

інформаційно-просвітницьку. 
Жовтень Мельник В.А.. 

5.  Спланувати роботу комісій і погодити їх роботу з батьківським комітетом.  Мельник В.А.. 

6.  Вважати останню п’ятницю місяця днем відкритих дверей.  Зав. відділами 

ІІ. Освітній процес. 

1.  
Провести загальностанційні збори про підсумки роботи в минулому році й визначити 

завдання на новий навчальний рік. 
Жовтень 

Павлюк С.Ю., Гайдей 

О.О. 

2.  
Взяти участь в організації й проведенні загально-станційних свят: День матері; День 

відкритих дверей  «Юннати скликають друзів»; День Святого Миколая; Новорічні свята. 
Протягом року 

Голова, члени 

комітету  

3.  

Взяти участь у підготовці та проведенні  батьківських зборів:   

у відділі екології та охорони  

- «Роль родини в розвитку морально – екологічних якостей вихованців» Лютий 
Голова, члени 

комітету 

- «Сімейні прогулянки на природу як важливий фактор екологічного та фізичного 
виховання дітей у родині». 

Вересень 
Голова, члени 

комітету 

      у відділі біології та сільського господарства: 

- «Роль батьків у формуванні правової відповідальності дітей» Жовтень 
Голова, члени 

комітету 

- Бесіда «Любов до дитини : якою вона повинна бути.  Насильство в сім’ї». Лютий 
Голова, члени 

комітету  

у  відділу декоративного квітництва  та ужитково-прикладного мистецтва:  

- «Родинні традиції в сім’ї». Жовтень 
Голова, члени 

комітету 

- « Світ сімейних захоплень» Квітень 
Голова, члени 

комітету  

у відділі зоології та тваринництва:  

- «Створення атмосфери емоційної захищеності, тепла та любові в родині». Квітень 
Голова, члени 

комітету 
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- «Роль сімейних взаємин і традицій у підготовці старшокласників до сімейного життя». Жовтень 
Голова, члени 

комітету  

4.  - Загальностанційні збори « Як стати супер батьками…» лютий 
Павлюк С.Ю., 

Мельник В.А. 

5.  

Взяти участь у проведенні майстерень, благодійних  ярмарків, аукціонів в рамках 

інклюзивної програми «подаруй краплину доброти», присвячених Міжнародному Дню 

захисту дітей 

Травень -//- 

6.  Залучати батьків до участі у благодійних акціях та доброчинних проектах Протягом року -//- 

ІІІ. Питання дисципліни й порядку. 

1.  Ознайомитись зі статутними вимогами й правилами внутрішнього розпорядку. Жовтень -//- 

ІV. Просвітницька робота. 

1.  Панельна дискусія «Відповідальне батьківство» Грудень Павлюк С. Ю. 

2.  Тренінг «Стежиною батьківської мудрості» Грудень Андрійчук Н.І.. 

3.  Круглий стіл «Кращі родині традиції». Березень Павлюк С.Ю. 

4.  Міні-лекція «Самооцінка моєї дитини» Березень Андрійчук Н.І.. 

 
ПРОЕКТ № 10. Пріоритетні напрями та зміст роботи психологічної служби позашкільного закладу. 

 

Мета:  сприяння повноцінному розвитку особистості гуртківців на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації 

до самовиховання і саморозвитку, забезпечення  індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його 

психолого-педагогічного вивчення. 

 Завдання: 

   -    розвиток індивідуальних особливостей гуртківців – інтересів, здібностей, схильностей, почуттів, захоплень; 

- створення умов для формування мотивації самопізнання, саморозвитку, самовиховання учасників виховного, навчального процесу; 

- сприяння емоційному та моральному розвитку гуртківців; 

- сприяння особистісному зростанню та професійному самовизначенню педагогів;  

- забезпечення психологічного комфорту педагогічних працівників закладу освіти.;  

- виконання заходів Державної цільової програми  розвитку позашкільної освіти 

Дата: 2021рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники закладу. 

Керівник: Андрійчук Н.І., практичний психолог. 

Очікувані результати: 
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   -    створення умов для роботи з обдарованими дітьми, дітьми з обмеженими фізичними можливостями, індивідуальної форми роботи; 

- встановлення необхідного для роботи рівня довіри та порозуміння між дітьми, педагогами, батьками й практичним психологом; 

- покращення емоційного та морального розвитку гуртківців; 

- розвиток у гуртківців ефективних моделей поведінки, спрямованих на протистояння негативним впливам соціального оточення. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Організаційно-методична робота. Модуль 2 – Психодіагностична робота. Модуль 3 - Психологічне 

консультування. Модуль 4 – Корекційно-розвивальна робота. Модуль 5 – Психологічна просвіта. Модуль 6 – Зв’язки з громадськістю.  

 

Модуль 1. Організаційно-методична робота 

 

Мета: прогнозування роботи на рік, всебічного охоплення всіх напрямків роботи і якісної підготовки до них, та підвищення власної 

компетенції в галузі практичної психології 

Завдання: 

- розробка та адаптація корекційних і розвивальних програм для роботи із гуртківцями; 

- розробка тематики психолого-педагогічних семінарів, тренінгових програм для педагогічних працівників закладу. 

Дата: 2021 рік 

Відповідальний: педагогічні працівники закладу 

Керівник: Андрійчук Н.І., практичний психолог. 

Очікувані результати: 

- дієвість виконання запланованих завдань; 

- написання аналітичних звітів за результатами виконаної роботи. 

 
№ Зміст заходів Календарні строки  

1.1. Складання плану роботи на календарний рік. До 15.01. 

1.2. Складання річного звіту. До 15.12. 

1.3. Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор. Щовівторка 

1.4. Підготовка до виступів на педагогічних радах, семінарах, батьківських зборах Січень, квітень  

1.5. Підготовка до проведення корекційних занять Згідно плану 

1.6. Консультації в навчально-методичному  центрі Щоп’ятниці  

1.7. Обробка результатів психолого-діагностичного обстеження, анкетувань, оформлення висновків і 

рекомендацій 

ІІІ вівторок щомісяця 

1.8. Розробка навчально-методичних, науково-інформаційних матеріалів Щочетверга 

1.9. Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків методичної інформації з 

практичної психології і соціальної роботи 

Щопонеділка 
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Модуль 2. Психодіагностична робота 

 

Мета: проведення психолого-педагогічного обстеження особистості. 

Завдання:  

- на основі результатів психодіагностичних досліджень здійснювати прогнозування подальшого розвитку потенціалу учасників навчально-
виховного процесу; 

- діагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом, виявлення талановитих та обдарованих дітей; 

- дослідження ціннісних орієнтацій гуртківців. 
Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники закладу. 

Керівник: Андрійчук Н.І., практичний психолог. 

Очікувані результати: 

- поліпшення психологічного клімату у педагогічному колективі; 

- активізація соціального і професійного самовизначення гуртківців. 
 

№ Зміст роботи Календарні строки З ким проводиться 

 Визначення індивідуальних особливостей гуртківців:   

1. Тести «Шкала самооцінки Спілбергера» січень Середній, старший шк. вік 

2.  Діагностика схильності до конфліктної поведінки за К. Томасом лютий Середній, старший шк. вік 
3. Методика виявлення й оцінки комунікативних і організаторських нахилів 

старшокласників (КОС) (за Федоришиним і В. Синявським) 
березень 

Середній, старший шк. вік 

4. Методика Голанда для визначення професійної спрямованості  за запитом Гуртківці закладу    

5. Методика Д. і Ф.Джонсона «Стратегія вирішення конфліктних ситуацій» квітень Середній, старший шк. вік 

6. Методика дослідження емоцій і почуттів за В.Бойком травень Середній, старший шк. вік 
7. Опитувальник «Який я у спілкуванні» вересень Середній, старший шк. вік 
8. Методика «Малюнок сімї» жовтень Молодший шк.. вік 

9. Методика «Неіснуюча тварина» листопад Молодший та сер. шк. вік 

10. «Дім, дерево, людина» грудень Середній, старший шк. вік 

 

Модуль 3. Психологічне консультування 

  

Мета: допомога у розв’язанні конфліктних ситуацій, надання конкретних рекомендацій щодо шляхів їх розв’язання. 
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Завдання:   

- індивідуальне консультування гуртківців з особистісних проблем; 

- допомога педагогам у підготовці розвивальних занять для розвитку пізнавальних процесів та особистісних характеристик гуртківців; 

- індивідуальні консультації для педагогів та батьків щодо розвитку проблем особистісного, емоційно-вольового та розумового розвитку 

дитини; 

- надання рекомендацій щодо розвитку певних здібностей дитини, її обдарованості, полегшення адаптації до нових навчально-виховних 

умов. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: Андрійчук Н., практичний психолог. 

Очікувані результати:  

- підвищення психологічної грамотності батьків, педагогів у питаннях виховання дитини, оволодіння прийомами і методами ефективної 

взаємодії з дітьми; 

- розвиток особистої зрілості гуртківців; 

- створення атмосфери співробітництва і зближення двох систем – навчального закладу і родини. 

 
№ Зміст роботи Категорія  Календарні строки Відповідальний 

 Індивідуальні консультації гуртківців  з проблем: 

- подолання страхів; 

- становлення підлітка як самостійної особистості, (батьки, якої 
перебувають в міграції); 

- подолання негативних наслідків стресу у підлітків; 

- взаємовідносини в гуртку (місце і роль у колективі); 

- взаємостосунки з керівниками, батьками, однолітками; 

- усвідомлення власної особистості; 

- внутрішньо особистісні конфлікти; 

- подолання комплексу неповноцінності, 

- з  особистих проблем 

Гуртківці, які 

потрапили в СЖО; 

- дітей,  батьки 

яких трудові 

мігранти, схильних 

до суїцидальної 

поведінки; 

-  за запитом  

- з чутливою 

психікою 

За запитом Андрійчук Н.І. 

2. Консультування  педпрацівників: 

- робота з гуртківцями, які потрапили в СЖО, 

- особливості роботи зі вихованцями, які мають статус ВПО, 

- з  особистих проблем,  

- що перебувають у стресовій чи конфліктній ситуації 

- за результатами психологічного дослідження 

Педагогічні 

працівники 

Обл.СЮН 

За запитом Андрійчук Н.І. 
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№ Зміст роботи Категорія  Календарні строки Відповідальний 

3. Консультування батьків: 

- особливості підліткового, раннього юнацького віку, 

- рекомендації батькам щодо подолання наслідків стресу під час кризових 
ситуацій, 

- подолання підліткових страхів, 

- щодо формування мотивації до позитивної поведінки, здорового 
способу життя, 

- подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від 
конфліктів, 

- формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, 
толерантності, протидії конфліктам, моральних цінностей. 

Консультації батьків гуртківців, що потрапили в СЖО. 

Консультації батьків вихованців, що пережили травматичні кризи. 

Консультації батьків, які мають дітей з особливими потребами щодо 

забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми  

потребами. 

Кризи підліткового віку 

Батьки всіх 

гуртківців 

закладу 

За запитом Андрійчук Н.І 

 

 

Модуль 4. Корекційно-розвивальна робота 

 

Мета: вплив (сукупність різноманітних психічних впливів), спрямований на самопізнання та переосмислення гуртківцями сформованих 

уявлень про інших людей, оточення та життя в цілому, що приводить до самовдосконалення,  виправлення особливостей психічного 

розвитку, що перешкоджають оптимальному розвитку дитини, її ефективної адаптації до життєвих умов. 

- Завдання: 

психологічний супровід природного розвитку дитини, який включає розвиток основ довільності психічних процесів і тренування 

психічних процесів та функцій;  

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку гуртківців шляхом взаємодії з навколишнім середовищем на основі знань, умінь і  
навичок, зокрема, комунікативної діяльності і творчості;  

- проведення розвивальних занять з використанням різноманітних форм, видів та методів практичної діяльності; 
розвиток особистої зрілості гуртківців, педагогів. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники закладу. 
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Керівник: Андрійчук Н.І., практичний психолог. 

Очікувані результати: 

- оволодіння навичками партнерського спілкування та саморегуляції; 

- розвиток навичок самоконтролю, саморегуляції, відповідальної поведінки гуртківців  

- орієнтування учасників навчально-виховного процесу у будь-яких життєвих ситуаціях, здатність знайти конструктивний вихід при 

зіткненні з труднощами. 

 
№ Зміст роботи Календарні строки З ким поводилось Відповідальний  

Розвивальна робота із гуртківцями 

1. Тренінгове заняття: «Навички ефективного спілкування» лютий  Середн., старш шк. вік Андрійчук Н.І. 

2. Корекція емоційних станів «Позитивне мислення” квітень Середн., старш шк. вік Андрійчук Н.І. 

3. Корекція проявів девіантної поведінки  травень Старший шк. вік Андрійчук Н.І. 

4. «Мої моральні цінності» квітень Молодш., середній та 

старший шк. вік 
Андрійчук Н.І 

5.  Заняття-тренінг “Як протистояти маніпуляціям, булінгу” вересень Середн., старш шк. вік Андрійчук Н.І. 

5. Корекційне заняття «Вміння казати «Ні» грудень Середн., старш шк. вік Андрійчук Н.І 

6. Заняття з казкотерапії. «Сіра зіронька» Заходер жовтень ст. шк. вік Андрійчук Н.І 

Тренінгова робота із педагогічним працівниками 

1. Тренінгове заняття: «Навички ефективного спілкування» лютий  Пед. працівники Андрійчук Н.І . 

2. Семінар: «Позитивне виховання і позитивне мислення» тест «Позитивне 

мислення» 

березень Пед. працівники Андрійчук Н.І 

3. Вміння керувати своїми почуттями та емоціями. Тест В.Бойка  квітень Пед. працівники Андрійчук Н.І 

4. Семінар: «Психологічна зрілість» листопад Пед. працівники Андрійчук Н.І 

5. Тренінг «Як протистояти маніпуляціям, булінгу» вересень Пед. працівники Андрійчук Н.І 

 

Модуль 5. Психологічна просвіта 

 

Мета:  вироблення власної системи поглядів на життя, трансформація системи ціннісних орієнтацій, формування професійного ідеалу; 

засвоєння культури людських взаємин і соціально-професійних функцій; формування індивідуального стилю навчально-професійної 

діяльності та власної моделі моральної поведінки; опанування форм ефективного професійно-ділового спілкування; збереження 

особистісного психологічного здоров’я та гідного ставлення до оточуючих. 

Завдання: 
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-  підвищення психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу з метою розширення їхніх можливостей самостійно 

розв’язувати проблеми й конфлікти, які виникають в особистому житті та професійній діяльності; 

- допомога в опануванні методів для збереження особистісного психологічного здоров’я та гідного ставлення до оточуючих;  

- проводити серед гуртківців превентивне виховання щодо попередження відхилень у поведінці; 

- надання методичної допомоги педагогам у підборі психологічної літератури з різних проблем виховання і розвитку дитини. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники закладу. 

Керівник: Андрійчук Н.І., практичний психолог. 

Очікувані результати: 

- підвищення психологічної грамотності педагогів, батьків у вихованні дітей, озброєння прийомами зниження емоційного напруження, 

методами ефективного партнерського спілкування; 

- сформованість у гуртківців умінь протистояти негативним впливам соціуму, робити свідомий вибір здорового способу життя. 

 

№ Зміст роботи 
Календарні 

строки 
З ким поводилось Відповідальний 

Психолого-педагогічна просвіта гуртківців  

1.  Дискусія «Вибирай думки, як квіти, - тільки красиві” березень сер. і ст. шк. вік Андрійчук Н.І  

2. Тестування і диспут: «Моральні цінності: краще знати краще, ніж гірше» квітень ст.  та сер. шк. вік Андрійчук Н.І.  

  3. Диспут “Добро перемагає, якщо ти його примножуєш”. Казки і оповідання, 

мультик. 

Жовтень мол. шк. вік Андрійчук Н.І 

4. Бесіда «Толерантність». листопад серед. шк.вік Андрійчук Н.І 

5. Бесіда «Знаємо та реалізуємо свої права». грудень ст. шк. вік Андрійчук Н.І. 

Психолого-педагогічна просвіта педагогічних працівників  

1. Диспут: «Моральні цінності: краще знати менше  та краще» квітень ст. шк. вік Андрійчук Н.І. 

2. Бесіда «Любіть дітей своїх, поки вони з вами.»  Гарно виховані діти – щаслива 

і затишна старість. 

вересень Пед. працівники Андрійчук Н.І. 

3. Методичне об’єднання педагогів: «Позитивне мислення» березень ст. шк. вік Андрійчук Н.І 

 4. Подолання  вікових криз .         жовтень Пед. працівники Андрійчук Н.І.  

5. Відеолекторій «Психологічні кризи у житті людини». жовтень Педпрацівники Андрійчук Н.І   

Школа молодого педагога 

1. Розвивальні заняття для покращення мікроклімату колективу та 

міжособистісних стосунків. Тренінг «Ефективне спілкування» 

листопад Педколектив Андрійчук Н.І. 
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№ Зміст роботи 
Календарні 

строки 
З ким поводилось Відповідальний 

Школа пед. Майстерності 

1. 

 

2. 

Підвищення рівня психологічних знань педагогів.   

 

Тести Сишора і Фішера 

Березень-

листопад 

Січень 

Педагогічні 

працівники 

Андрійчук Н.І 

Педрада:  

1. «Важливість особистого простору для дітей підліткового віку» березень Педколектив Андрійчук Н.І. 

Методичні об’єднання педагогів 

1. Вміння керувати своїми почуттями. Тест В.Бойка «Емоції»    квітень Пед. працівники Андрійчук Н.І. 

2. Заняття -тренінг «Як протистояти маніпуляціям. Булінгу.»  Вересень-

листопад 

Пед. працівники Андрійчук Н.І. 

 

 

Модуль 6. Зв’язки з громадськістю 

 

Мета: створення атмосфери довіри, вміння зняти з дитини захисних перешкод, які блокують сприйняття будь-яких виховних впливів. 

Завдання: 

- розвиток та формування у дітей навичок самоконтролю, саморегуляції, відповідальної поведінки, комунікації. 

- формування в учнів уміння протистояти негативним впливам, робити свідомий вибір здоровому способу життя; 

- допомога вихованцям у вирішенні особистих проблем. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники закладу. 

Керівник: Андрійчук Н.І., практичний психолог. 

Очікувані результати: орієнтація в будь-яких життєвих ситуаціях, здатність знайти конструктивний вихід при зіткненні з труднощами. 

 
№ Зміст заходів Календарні строки 

1. Налагодження зв’язків з громадськими організаціями:  

- З Вінницьким ГУНП «Запобігання торгівлі людьми» грудень 

- З працівниками управління превентивної діяльності ГУНП «Запобігання різним формам насильств» грудень 

- З обласним засобом масової інформації «Вінниччина» січень 
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ІV. СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

 

ПРОЕКТ № 11. Охорона життєдіяльності та здоров’я гуртківців. 

 

Мета: здійснення профілактики захворювань та травматизму; забезпечення охорони життя та здоров’я гуртківців в ході проведення всіх 

заходів навчально-виховного процесу закладу, розвиток свідомої особистості, відповідальної за стан свого здоров’я протягом всього 

життя. 

Завдання: забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей; формування у дітей орієнтації на здоровий спосіб життя, спонукання 

гуртківців до дотримання правил охорони життєдіяльності. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: методичні працівники, завідуючі відділами, керівники гуртків. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: створення умов для задоволення особистих потреб дитини в розвитку та зміцненні фізичного, психологічного і 

духовного здоров’я. Створення оптимальних умов для приймання рішень щодо збереження здоров’я в екстремальних ситуаціях; 

зміцнення організму гуртківців; виховання здорового способу життя, 

Зміст проекту: Модуль 1 – Охорона життєдіяльності гуртківців та педагогів закладу. Модуль 2 – Профілактика захворювань, формування 

навичок здорового способу життя. Модуль 3 – Оздоровлення гуртківців в ході шкільних канікул. 

 

Модуль 1. Охорона життєдіяльності гуртківців та педагогів закладу 

 

Мета: створення умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу 

шляхом визнання пріоритетом здорового способу життя; виховання свідомого, відповідального ставлення до власного здоров’я, 

популяризації здорового способу життя. 

Завдання: формування у підростаючого покоління світоглядної позиції щодо свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та 

позитивної мотивації на ведення здорового способу життя; поглиблення базових знань щодо дбайливого ставлення школярів до 

власного здоров’я; здійснення профілактики захворювань та травматизму. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: завідуючі відділами, керівники гуртків. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: зміцнення організму гуртківців та педагогів закладу; запобігання виникненню шкідливих звичок; 

самовдосконалення й загартування учнів на основі відповідального ставлення кожного до свого здоров’я. 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 
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1.  

З метою попередження травматизму в дитячому та педагогічному колективі, забезпечення охорони життєдіяльності гуртківців під час 

проведення всіх заходів навчально-виховного процесу закладу. 

- Поновити інструкції з техніки безпеки та охорони життєдіяльності учнів. 
Вересень Зав. відділами 

- Підготувати інструкції з техніки безпеки педагогічних працівників закладу. 

2.  

Проводити інструктажі з охорони життєдіяльності гуртківців до проведення з ними: 

- Практичних та лабораторних занять. 

Січень-грудень Керівники гуртків 
- Екскурсій, походів, експедицій. 

- Роботи в природі та на НДЗД. 

- Пізнавально-розважальних заходів. 

3.  

Проводити інструктажі з техніки безпеки та охорони життєдіяльності гуртківців з педагогічними працівниками закладу на виробничих 

нарадах: 

- На початку навчального року. Вересень 

Павлюк С.Ю., зав. 

відділами 

- В ході підготовки до екскурсій, походів, праці в природі та НДЗД. Січень-грудень 

- Під час канікулярних заходів. 
Жовтень, Грудень, 

Березень, Травень 

- В ході підготовки  дальніх поїздок, екскурсій, експедицій тощо. Січень-грудень 

4.  
Провести настановчий семінар-практикум з керівниками учнівських творчих об’єднань з 

питань дотримання правил техніки безпеки педагогами та гуртківцями. 
Лютий Павлюк С.Ю. 

5.  
Фіксувати проведення інструктажу з охорони життєдіяльності гуртківців в журналах 

планування та обліку роботи гуртків у розділі «Інструктаж з безпеки життєдіяльності». 
Січень-грудень Керівники гуртків 

6.  
Продовжувати ведення журналів вступного та поточного інструктажу з охорони 

життєдіяльності дітей та педагогів. 
Січень-Грудень Павлюк С.Ю. 

7.  
Продовжувати ведення журналу інструктажу гуртківців при проведенні позанавчальних 

заходів. 
--//-- Керівники гуртків 

8.  
Проводити тематичні бесіди з батьками з питань безпеки життєдіяльності дітей в ході занять 

та в дорозі до закладу і додому. 
Вересень-Червень --//-- 

9.  

Проводити бесіди з керівниками гуртків-сумісниками, які працюють на базі сільських шкіл, 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання правил з техніки безпеки та 

проведення ними відповідної роботи з гуртківцями і записів даного інструктажу в журналах 

планування та обліку роботи гуртків. 

Вересень Павлюк С.Ю. 

10.  Дотримуватись норм світлового, теплового режиму в закладі. Січень-Грудень Юрченко О.А. 

11.  Поповнювати аптечку в закладі. Січень Корінна Т.М.. 
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12.  
Систематично запрошувати до закладу співробітників ДАІ, пожежної частини для 

проведення бесід із здобувачами освіти та педагогами. 
протягом року Павлюк С.Ю. 

13.  

З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID– 19 та профілактики 

захворювань на грип, ОРВІ, кишково-шлункових інфекцій в період карантину проводити 

відповідну роботу в закладі: 

- суворедотриманнянорм гігієни та санітарії; 

- дотримання хлорного режиму; 

- забезпечення ватно-марлевими пов’язками працівників закладу. 

Згідно потреби  Юрченко О.А. 

 

Модуль 2. Профілактика захворювань і травматизму, формування навичок здорового способу життя 

 

Мета: створення умов збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління, формування у молоді свідомого ставлення до здорового 

способу життя, популяризація здорового способу життя і профілактики захворювань та травматизму. 

Завдання: 

- формування у гуртківців  знань, вмінь, навичок здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки у побуті, соціумі, 

природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги; 

- виховання  у гуртківців дбайливого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей,  

- залучення батьків,  громадськості до  утвердження принципів здорового способу життя. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники. 

Керівник:Баланюк О.В, методист. 

Очікувані результати: захист здоров’я учнів і педагогів від впливу негативних факторів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

у сфері здоров’язбереження; становлення гармонійно розвинутої, духовно і фізично здорової особистості. 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. Введення блоків додаткових знань з питань здорового способу життя до навчальних програм 

гуртків. 
Січень-грудень 

Керівники гуртків 

2. Проведення з гуртківцями  виховних заходів та профілактичної роботи  з питань 

формування здорового способу життя. 
Січень-грудень 

Баланюк О.В., 

керівники гуртків 

3. Проведення циклу бесід, бліц-лекцій з гуртківцями: 

- Поняття про здоровий спосіб життя та правила його дотримання. 

- Безпека поведінки в природі. 

- Позитивні емоції - запорука здоров’я людини. 

- Забруднення довкілля та його вплив на живі організми 

Січень-грудень 

Баланюк О.В.,  

керівники гуртків 



134 

 

 

- 5 речей про короно вірус, які потрібно знати. 

- Профілактичні заходи від короно вірусу. 

- Профілактика шкідливих звичок. 

4. Профілактико-просвітницька робота серед гуртківців (проведення, лекцій-діалогів, 

інтерактивних екскурсій, годин спілкування, перегляд освітніх програм, фільмів. 

відеосожетів) на теми: 

- COVID-19: навчальне відео для вихованців. 

- Використання овочів, фруктів, лікарських рослин у здоровому харчуванні. 

- 8 правил, яких треба дотримуватися, щоб не захворіти на коронавірус. 

- Я і моє здоров’я. 

- Здоровий спосіб життя – норма життя. 

Січень-грудень 

Баланюк О.В.,  

керівники гуртків 

5. Профілактика втомлюваності  на занятті. Впровадження активного  рухового  режиму 

(організація динамічних перерв, проведення фізкультхвилинок, рухавок,  пальчикової 

гімнастики та гімнастики для очей). 

Січень-грудень 

Баланюк О.В.,  

керівники гуртків 

6. Проведення  фахового семінару:   

- COVID: рекомендований алгоритм дій працівників. Листопад  Баланюк О.В. 

7. Поширення інформаційно-просвітницької літератури серед педагогів та вихованців закладу. Січень-грудень Баланюк О.В. 

8. Організація та проведення  в закладі фотовиставки «Турбота про здоров’я – найкращі ліки». Лютий Зав. відділами 

9. Проведення  семінару-практикуму за участю педагогічної громадськості та працівників 

обласного центру здоров’я на тему: «Сучасний стан  здоров’я населення Вінниччини». Лютий 

Баланюк О.В.,  

працівники обл. 

центру здоров’я 

10. Організація  та проведення  обласного тижня здорового способу життя «Молодь за здоровий 

спосіб життя», в рамках якого провести такі заходи: 

- Виставка-конкурс  лепбуків на тему «Аспекти здоров’я» 

- Конкурс -захист пошуково- дослідницьких робіт «Єдина краса - Здоров’я». 

- Обласний конкурс-захист учнівських дослідницьких проектів «Активний і здоровий 

спосіб життя - запорука довголіття». 

Лютий 

 

 

 

Лютий 

Баланюк О.В., 

Гайдей О.О. 

методисти, зав. 

відділами 

Павлюк С. Ю,  

Баланюк О.В. 

 
Модуль 3. Оздоровлення гуртківців в ході шкільних канікул 

 

Мета: забезпечення ефективного оздоровлення, повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, навчально-

виховної форми навчання з дітьми в ході шкільних канікул. 
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Завдання: створення належних умов для духовного та фізичного оздоровлення молоді. Забезпечення культурно-інтелектуального 

середовища для розкриття талантів та розвитку творчих здібностей юннатів. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: зав. відділами, практичний психолог, керівники гуртків. 

Керівник: Павлюк С.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Очікувані результати: оздоровлення гуртківців; повноцінний і змістовний відпочинок; високі фізичні та моральні якості. 

№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  
З метою оздоровлення гуртківців та проведення організованого змістовного відпочинку 

підготувати канікулярні заходи та затвердити плани їх проведення. 

Жовтень, Грудень, 

Березень, Травень 
Павлюк С.Ю. 

2.  
Затвердити творчу групу педагогічних працівників з підготовки та проведення канікулярних 

заходів (відповідно до канікул). 
--//-- Павлюк С.Ю. 

3.  
Підготувати накази про організацію навчально-виховного процесу закладу в період шкільних 

канікул. 
--//-- Павлюк С.Ю. 

4.  
Скласти кошторис витрат на проведення оздоровчих та пізнавально-розважальних заходів в 

ході шкільних канікул. 
--//-- 

Павлюк С.Ю., 

Гайдей О.О. 

5.  
Забезпечити оформлення актової зали та приміщень відповідно до проведення заходів під час 

канікул. 
--//-- 

Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

6.  
Підготувати костюми для проведення тематичних канікулярних заходів. 

Грудень,  Травень 
Гайдей О.О., 

Мельник В.А. 

7.  
За результатами проведення оздоровлення дітей в ході зимових та літніх шкільних канікул 

підготувати інформації для НЕНЦУМ. 
Січень, Серпень Павлюк С.Ю. 

8.  

Проведення походів у природу:   

- Відповідно до пір року під час всіх шкільних канікул провести тематичні оздоровчо-

пізнавальні екскурсії в природу. 

Жовтень, Грудень, 

Березень, Травень 

Керівники 

гуртків 

- Провести в усіх учнівських творчих об’єднаннях літні одноденні оздоровчо-пізнавальні 

походи в природу (за окремим планом). 
Травень, Червень --//-- 

- Провести пізнавальні експедиції (за окремим планом). Квітень-Липень Зав. відділами 

9.  
Провести дальні пізнавально-оздоровчі екскурсії для активістів юннатівського руху. 

Протягом року 
Гайдей О.О., 

зав. відділами 

10.  

В ході канікул проводити оздоровчі заходи: 

- рухливі ігри «Бадьорість»; 

- «Веселі старти». 

Січень, Березень,  

Жовтень, Червень 
Гайдей О.О. 
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11.  

З метою відпочинку між заняттями проводити оздоровчі: 

- казкові естафети; 

- музичні паузи; 

- хвилинки-веселинки. 

Січень-Грудень 

Керівники 

гуртків,  

Гайдей О.О. 

12.  
Організувати відпочинок кращих гуртківців в області і закладі в оздоровчих змінах 

Всеукраїнської школи передового досвіду НЕНЦУМ. 
Січень, Червень Павлюк С.Ю. 

 

 
V. CИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ І ПРАКТИЧНА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

ПРОЕКТ № 12. Екологічна освіта, виховання і практична природоохоронна діяльність. 

 

Мета: формування екологічної освіти і культури як засіб створення творчої особистості; розвинення навичок практичної природоохоронної 

роботи. 

Завдання:  
- об’єднання учнів шкіл області та міста навколо проблеми формування високої етичної освіченості та духовного зростання підростаючого 

покоління на основі ознайомлення з навколишньою природою, участі у Міжнародних та Всеукраїнських проектах, конкурсах.  

- формування глибоких екологічних знань;  

- знання і практичні навички в галузі лісового господарства; 

- екологічне мислення; 

- екологічну культуру; 

- естетичне сприймання навколишнього світу; 

- інтерес, співчуття до всього живого; 

- відповідальність за долю рідної природи; 

- пізнання і розуміння оточуючого нас живого світу. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, педагоги, адміністрація закладу. 

Керівник: Іваськевич Г.Л. – методист. 

Очікувані результати: підвищення якості глибоких екологічних знань, культури, мислення, відповідальності за долю рідної природи, 

навичок практичної природоохоронної роботи. 

Зміст проекту: Модуль 1 – Природоохоронна діяльність та моніторинг довкілля. Модуль 2 – Учнівські лісництва. Модуль 3 – Конкурси та 

інші форми роботи. Екологічна просвітницька діяльність. 
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Модуль 1. Природоохоронна  діяльність та моніторинг довкілля 

 

Мета: розвиток навичок практичної природоохоронної роботи, відповідальності за долю рідної природи. 

Завдання: об’єднання учнів шкіл області та міста навколо проблеми формування практичної природоохоронної діяльності через участь у 

Всеукраїнських  та обласних конкурсах, акціях, операціях. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники,  адміністрація закладу. 

Керівник: Іваськевич Г.Л. – методист. 

Очікувані результати: підвищення якості участі закладів освіти області та міста в практичній природоохоронній діяльності через участь у 

Всеукраїнських, обласних конкурсах, акціях, операціях. 

№п\п  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. Обласна весняна акція «Прикрасимо дім в якому ми живемо». 

1.1. 
Підготовка інформаційно-методичного листа про проведення весняної акції «Прикрасимо 

дім в якому ми живемо». 
березень Іваськевич Г.Л. 

1.2. Проведення весняної акції  «Прикрасимо дім в якому ми живемо». Квітень-травень Іваськевич Г.Л. 

1.3. Підведення підсумків весняної акції «Прикрасимо дім в якому ми живемо». червень Іваськевич Г.Л. 

.2. 
Проведення обласного етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного  руху 

«Зелена естафета» 
квітень Іваськевич Г.Л. 

2.1 Участь у Всеукраїнському юннатівському природоохоронному рухові «Зелена естафета» травень Іваськевич Г.Л. 

          

3. В рамках еколого-натуралістичного походу «Біощит» - «Мурашка», «Махаон», «Джміль»: 

3.1. 
Продовження роботи з вивчення видового складу корисних комах області, їх стану та 

проведення заходів по їх охороні. 
Квітень-липень  

3.2. 
Збір звітних матеріалів про участь освітніх  закладів області в еколого-натуралістичному 

поході «Біощит». 
жовтень  Баланюк О.В. 

3.3. 
Підведення підсумків про  участь  освітніх закладів  області в еколого-натуралістичному 

конкурсі «Біощит». 
жовтень    Баланюк О.В. 

4. Проведення обласних конкурсів спрямованих на охорону об’єктів рослинного та тваринного світу області. А саме: 

4.1. «Годівничка» - виготовлення годівничок. Лютий Черній В.А. 

4.2. 
«Первоцвіт» - збереження рідкісних ранньоквітучих декоративних рослин через 

пропагування їх охорони. 
Березень Гайдей О.О. 
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4.3. 
«Опале листя» - проведення екологічних рейдів, просвітницька робота  для жителів міста 

та села, бесіди про заподіяну природі шкоду методом спалювання опалого листя. 
Жовтень Побережнюк І.Г. 

5. В рамках  обласного конкурсу  «Джерело». 

5.1. 
Продовження роботи по охороні та розчищенню джерел, малих рік області, м. Вінниці, 

обсадження берегів тощо. 
Квітень-вересень Педагоги області 

5.2. Проведення паспортизації джерел області. Квітень-вересень Педагоги області 

5.3.  Збір паспортів джерел області і нанесення їх на карти районів. Вересень Іваськевич Г.Л. 

6.  Організація участі закладів освіти у  заочному Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати». 

6.1. Виявлення та опис стародавніх дерев на території своєї місцевості Квітень -липень  

6.2. 
Дослідження та оцінка стану дерев, лікування та догляд за ними. 

Встановлення основних факторів антропогенного впливу на досліджені дерева. 
 

Працівники. відділу 

екології 

6.3. Проведення обласного етапу заочного Всеукраїнського конкурсу. «Вчимося заповідувати» Протягом року Іваськевич Г.Л. 

6.5. 
Підведення підсумків участі освітніх закладів  в  обласному етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати». 
Листопад Іваськевич Г.Л. 

7.                    Обласний природоохоронний конкурс «Країна Веселкова». 

7.1. Організація роботи освітніх закладів  області  в природоохоронному конкурсі. Протягом року Іваськевич Г.Л. 

7..2. Збір підсумкових матеріалів про участь  освітніх закладів  області в конкурсі. грудень Іваськевич Г.Л. 

7..3. Підведення підсумків участі освітніх закладів  в обласному конкурсі «Країна веселкова». грудень Іваськевич Г.Л. 

8. Навчальні експедиції до Пятничанського лісу. Сезонні феносигнали. Протягом року Побережнюк І.Г. 

9. 
До Парку - пам’ятки садово – паркового мистецтва Браїлівський парк Жмеринського 

району 
травень Побережнюк І.Г. 

10. 

Експедиційний похід до НПП «Кармелюкове Поділля» (Чечельницького району) Вивчення 

видового складу природних ядер НПП «Кармелюкове Поділля» з лучно – степовою та 

степовою рослинністю» 

квітень Побережнюк І.Г. 

 

Модуль 2.Учнівські лісництва 

 

Мета: розширення та поглиблення знань з біології шляхом вивчення факультативу «Основи лісового господарства», вихованні в учнів 

любові та бережливого ставлення до лісу, наданні практичної допомоги, лісовим підприємствам у справі охорони та захисту лісу і 

виконання господарських заходів, профорієнтації. 

Завдання:  
- розширення мережі та активізації роботи учнівських лісництв; 



139 

 

 

- поглиблення знань і навичок учнів з лісництва; 

- оволодіння теорією і практикою ведення лісового господарства; 

- проведення експериментальної і дослідницької роботи учнівських шкільних лісництв. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, педагоги, адміністрація закладу. 

Керівник: Іваськевич Г.Л. – методист. 

Очікувані результати: підвищення якості знань і навичок учнів з лісництва пожвавлення роботи учнівських шкільних лісництв. 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  
Активізація роботи учнівських  лісництв в плані дослідництва широкої натуралістичної та 

природоохоронної роботи. 
Протягом року Іваськевич Г.Л. 

1.1. Спільно з відділами освіти і науки райдержадміністрацій проводити роботу по  обміну досвідом Протягом року 
Керівники учнів. 

лісництв 

2. 
Організація участі школярів та учнівської молоді області у Всеукраїнській акції «Ліси для 

нащадків». 

Березень-

вересень 

Іваськевич Г.Л. 

2.1.. Збір інформації про участь районів у даній акції. Вересень Іваськевич Г.Л. 

2.2.. 
Підведення підсумків  участі учнівських лісництв  області у Всеукраїнській акції «Ліси для 

нащадків»,трудовій акції «Юннатівський зеленбуд» 
Жовтень 

Іваськевич Г.Л. 

3. 
Участь у ХІV Всеукраїнському зльоті учнівських лісівників на базі закладів Кіровоградської 

області.  
Вересень 

Іваськевич Г.Л. 

4. Організація участі закладів освіти області  у обласному зльоті учнівських лісництв. травень Іваськевич Г.Л. 

4.1. Проведення обласного зльоту учнівських лісництв. (за окремим планом) 12 травня Іваськевич Г.Л. 

5. Провести паспортизацію учнівських лісництв. До 15 грудня Іваськевич Г.Л. 

6. 
Керівникам учнівських лісництв, керівникам гуртків по лісознавству прийняти  участь у 

Всеукраїнській науково – практичній конференції «Відтворимо ліси разом» 
Березень 

Іваськевич Г.Л. 

7. Організація участі членів учнівських лісництв в обласній операції «Зелена аптека» 
Квітень - 

вересень 

Керівники  учнів. 

лісництв 

8 
Організація співпраці учнівських лісництв з обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства 
Протягом року 

Керівники  учнів. 

лісництв 

 

Модуль 3. Конкурси та інші форми роботи. Екологічна просвітницька діяльність 

 

Мета: розвинення навичок та зацікавленості шкільної молоді в участі у конкурсах та інших формах діяльності. 
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Завдання:  зацікавлення учнів шкіл області та міста в різноманітних формах роботи еколого - природоохоронного спрямування; виховання в 

учнів любові до рідної природи, бажання оберігати її. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, педагоги, адміністрація закладу. 

Керівник: Іваськевич Г.Л. – методист. 

Очікувані результати: активна участь школярів закладів освіти області у конкурсах та інших формах діяльності еколого-натуралістичного 

спрямування.  

№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  Організація роботи закладів освіти по завданнях Всеукраїнської акції «День натураліста» вересень Іваськевич Г.Л. 

1.1.  Підведення підсумків обасного етапу Всеукраїнської акції «День  натураліста» жовтень Іваськевич Г.Л. 

2. 
Участь у Всеукраїнському тижні охорони навколишнього середовища: акції «День Землі»; 

День Довкілля; «Джерело» 
ІІ квартал 

Іваськевич Г.Л., 

Побережнюк І.Г. 

3 Підготовка та проведення обласного тижня екології та охорони природи (за окремим планом). листопад Іваськевич Г.Л. 

3.1.  Конкурс - захист пошукових робіт «Дивосвіт природи» 18.11. Іваськевич Г.Л. 

3.2. Виставка  досягнень юних екологів – природо охоронців. 18..11. Іваськевич Г.Л. 

4. Активізація роботи на навчально-пізнавальних екологічних стежинах. Протягом року Іваськевич Г.Л. 

5. 
Організація роботи закладів освіти області у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл». 
Протягом року Іваськевич Г.Л. 

6. Участь у Всеукраїнському Фестивалі «В об’єктиві натураліста»  Травень - червень  Гаврилюк І.А. 

7. 
Організація роботи освітніх закладів  області у заочному етапі Національного туру 

Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище». 
січень Іваськевич Г.Л. 

8.. 
Організація участі у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи» 

   Жовтень - 

листопад 
 Іваськевич Г.Л. 

9. 
Організація участі школярів області в  щорічному Всеукраїнському конкурсі «Мала річка моєї 

батьківщини» 
Лютий - серпень Іваськевич Г.Л. 

9.1. 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Мала річка моєї 

батьківщини» 
 серпень Іваськевич Г.Л. 

10. 

Підтримка ділових зв’язків із: 

- Державним управлінням екології та природних ресурсів у Вінницькій області; 

- Обласною організацією Українського товариства охорони природи 

- Управлінням «Вінницяліс»; 

- Національним природним парком «Кармелюкове Поділля» 

Протягом року 
Працівники відділу 

екології  
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- Бібліотекою ім. Н. Крупської. 

 11. 
Висвітлення роботи закладу в журналі «Паросток», газетах «Вінниччина», «Вінницька газета», 

«Природа і люди». 
Протягом року 

Педагоги обласної 

СЮН 

12. Продовження випуску екологічного вісника. 1 раз в квартал  Панчук М.П. 

13. Випуск  змінного стенду «Енергозбереження». та  календаря погоди 
Що місячно 

щоденно 

  

Гаврилюк І.А. 

 14. Обласний конкурс екологічних колективів просвіти (агітбригад) березень Корінна Т.М. 

16. Участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад. травень 
Корінна Т.М., 

Гайдей О.О. 

17 Організація роботи закладів освіти за Міжнародною  програмою GLOBE Протягом року Іваськевич Г.Л. 

17.1 Участь у Всеукраїнських заочних  конкурсах «GLOBE Марафон”, «Календар GLOBE” Протягом року Іваськевич Г.Л. 

 

                                                                                       Модуль 4. Робота юнацьких секцій 

 

    Мета: формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення екології та практичної природоохоронної роботи. 

    Завдання: активізація роботи районних та обласної юнацьких секцій 

    Дата 2021 рік 

    Відповідальний: педагогічні працівники, учнівська молодь 

    Керівник: Іваськевич Г.Л.- методист 

    Очікувані результати: підвищення якості роботи загонів – блакитних, зелених патрулів, загонів – небайдужих, краєзнавців-

екскурсоводів; розширення мережі юнацьких секцій в закладах освіти області. 
№ Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1. Забезпечення організації і змісту роботи обласної секції Українського товариства охорони 

природи 

Протягом року Іваськевич Г.Л. 

2 Активізація роботи шкільних юнацьких секцій, як громадських неприбуткових організацій 

учнівського самоврядування, яка є частиною районної секції. 

Протягом року Керівники 

юнацьких секцій 

3 Підготовка обов’язків зеленого та блакитного патрулів, правил поведінки в природі, пам’ятки 

індивідуальної поведінки в природі 

лютий Іваськевич Г.Л. 

Керівники 

юнацьких секцій 

4. Організація участі членів юнацьких секцій у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» Березень - травень Керівники 

юнацьких секцій 

5 Організація участі членів юнацьких секцій у Всеукраїнському природоохоронному рухові Протягом року Іваськевич Г.Л. 
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«Зелена естафета» 

6. Організація участі членів юнацьких секцій у обласному конкурсі «Джерело», акції 

«Прикрасимо дім в якому ми живемо» 

ІІ – ІІІ квартал Керівники 

юнацьких секцій 

7 Організація участі членів юнацьких секцій у обласних операціях «Без верби і калини нема 

України», «Лісова аптека» 

Протягом року Керівники  

юнацьких секцій 

8 Організація участі членів юнацьких секцій у обласних конкурсах «Лебедине озеро», «Білий 

лелека» 

ІІ – ІІІ квартал Керівники  

юнацьких секцій 

9 Організація участі членів юнацьких секцій в обласних природоохоронних  конкурсах 

«Первоцвіт», «Країна веселкова» 

Протягом року Керівники  

юнацьких секцій 

10 Організація участі членів юнацьких секцій у обласному етапі Всеукраїнської акції 

«Годівничка» 

ІV, І квартал Керівники  

юнацьких секцій 

11 Організація оздоровчих та експедиційних походів, екскурсій з членами  юнацьких секцій. Червень - серпень Керівники 

юнацьких секцій 

12 Організація виготовлення листівок, виробів  в рамках акції «Ялинка без ялинки» грудень Керівники  

юнацьких секцій 

13 Планове проведення засідань активу юнацьких секцій 

Періодичне заслуховування про роботу зелених та блакитних патрулів, загонів небайдужих. 

1 раз в квартал Керівники  

юнацьких секцій 

14 Організація участі членів юнацьких секцій в заходах присвячених Дню Довкілля, Дню Землі, 

Дню охорони навколишнього природного середовища 

Квітень, червень Керівники  

юнацьких секцій 

15 Висвітлення роботи юнацьких секцій охорони природи на сторінках екологічного вісника 

президії обласної ради Українського товариства охорони природи «Природа і люди» 

Потягом року Керівники  

юнацьких секцій 

 

VІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СИСТЕМА 

 

Назва системи: «Наукове дослідництво та експеримент». 

Мета: реалізація змісту позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, формування компетентності особистості в процесі 

дослідницької діяльності в обраній науковій галузі; організація інноваційних форм науково-експериментальної та дослідницької 

роботи в рамках Міжнародних, Всеукраїнських науково-освітніх проектах, програмах, конкурсах; організація експериментально-

дослідницьких роботи на НДЗД, дослідних полях учнівських аграрних об’єднань, шкільних лісництв, в об’єктах закритого ґрунту,  

експериментальних лабораторіях. 

Завдання: спрямованість на поглиблене вивчення та засвоєння природничих і аграрних наук, ознайомлення з основами експериментальної, 

науково-дослідницької діяльності, методологією та методикою досліджень; оволодіння навичками науково-дослідницької, 
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експериментальної діяльності, вміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом; виявлення та підтримка 

талановитої молоді, що виявили здібності до пошуково-пізнавальної та дослідницької роботи в галузі біології, екології, сільського та 

лісового господарств. 

Зміст: дослідницько-експериментальна та пошукова робота на навчально-дослідних земельних ділянках, дослідних полях учнівських 

виробничих бригад та учнівських аграрних об’єднань, шкільних лісництв, в об’єктах закритого ґрунту, в куточках живої природи, 

експериментальних лабораторіях; участь в науково-освітніх проектах, конкурсах, науково-практичних конференціях; робота 

територіального відділення МАН; профорієнтаційна робота та підготовка школярів до свідомого вибору професії.  

Дата:  2021  рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники, адміністрація закладу. 

Керівник: Жовтоножук Л.Я., Корінна Т.М. – методисти, Страшевський Ю.М. – зав.відділом. 

 Очікувані результати: формування позитивної мотивації учнівської молоді до вивчення дисциплін природничого циклу; орієнтація учнів 

на найбільш ефективні навчальні технології, спрямовані на розвиток їх інтелектуальних та творчих здібностей; активне застосування учнями 

методів наукового дослідження в навчально-творчій та пошуково-дослідницької діяльності, розширення поля навчально-творчої діяльності. 

 

ПРОЕКТ № 13. Навчальна науково-експериментальна та дослідницька робота. 

 

Мета: забезпечення ефективної організації педагогічного процесу спрямованого по розвиток творчих здібностей учнівської молоді шляхом 

залучення їх до пошуково-дослідницької діяльності, раціоналізаторства та винахідництва; підтримка обдарованих учнів з високим 

рівнем біологічної ерудиції для подальшої цілеспрямованої професійної організації; підготовка майбутньої наукової зміни. 

Завдання:  

- підвищення ефективності експериментальної еколого-натуралістичної роботи школярами на НДЗД, полях учнівських аграрних 
об’єднань, шкільних лісництвах, в об’єктах закритого ґрунту, лабораторних умовах, в природі; 

- створення умов для всебічного розвитку обдарованих учнів; 

- залучення учнівської молоді до участі в Міжнародних, Всеукраїнських науково-освітніх проектах, програмах, конкурсах, акціях, 
операціях та різноманітних загальнодержавних і регіональних заходах, пов’язаних з цим напрямом роботи; 

- апробація інноваційних форм навчання, педагогічних технологій. 
Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники. 

Керівник: Жовтоножук Л.Я., Корінна Т.М. – методисти, Страшевський Ю.М. – зав.відділом. 

Очікувані результати: систематизовані спостереження у межах освітніх проектів, що здійснюються за пропонованими методиками, 

складанням аналітичних матеріалів. 
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Зміст проекту: Модуль 1 – Форми науково-експериментальної та дослідницької роботи в рамках Міжнародних, Всеукраїнських, обласних  

науково-освітніх проектах, програмах, конкурсах. Модуль 2. – Організація дослідницької роботи на учнівських НДЗД, полях УВБ, в 

об’єктів захищеного ґрунту, навчально-експериментальних лабораторіях закладів освіти області. Модуль – 3. Організація 

дослідницької роботи в закладі. 

 

Модуль 1.  Форми науково-експериментальної та дослідницької роботи в рамках Міжнародних, Всеукраїнських, обласних науково-

освітніх проектах, програмах, конкурсах 

 

Мета: виявлення та підтримка талановитої молоді, що виявила здібності до пошуково-пізнавальної та дослідницької роботи в рамках 

Міжнародних, Всеукраїнських проектах, програмах, конкурсах та підвищення результативності їх пізнавальної та творчої діяльності. 

Завдання: 
- залучення учнівської молоді  області до участі в Міжнародних, Всеукраїнських науково-освітніх проектах, програмах, конкурсах; 

- створення умов для всебічного розвитку творчих здібностей школярів у процесі експериментально-дослідницької діяльності; 

- активізація навчання, надання йому дослідницького спрямування; 

- розроблення інноваційних моделей організації навчально-виховного процесу. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагогічні працівники. 

Керівник: Жовтоножук Л.Я., Корінна Т.М. – методисти, Страшевський Ю.М. – зав.відділом. 

Очікувані результати: сформоване інтенсивне наукове мислення, наукова методологічна культура, етика наукового дослідження, 

спілкування, оптимально поєднуються групові і індивідуальні форми навчання під час участі учнівської молоді у Міжнародних, 

Всеукраїнських науково-освітніх проектах, програмах, конкурсах. 

 №  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

 Дистанційні форми освіти: 

1.2 
Організація  учнівської  молоді до  участі у Всеукраїнському конкурсі «Юний селекціонер і 

генетик» 

Березень  

Жовтень 

Страшевський  

Ю.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

1.3

. 

Організація  учнівської  молоді  до  участі у Всеукраїнській Природничій школі, за 

напрямками: 

- природничий (секції біології, екології, хімії, біоінформатики); 

 - аграрний (секції агрономії, садівництва, лісознавства, бджільництва, ветеринарії); 

 - декоративно-прикладний(секції народних ремесел, флористики та 

фітодизайну); 

- людинознавчий (секції психології, соціології, медицини). 

Березень 

Жовтень 

Страшевський  

Ю.М.  

Жовтоножук Л.Я. 
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 №  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.4 
Організація   учнівської  молоді  до участі  у Всеукраїнському зльоті УВБ та  трудових 

аграрних об’єднань старшокласників 
Протягом року Жовтоножук Л.Я 

1.5

. 

Організація  учнівської  молоді  до участі  у   Всеукраїнському еко-хакатоні учнівської 

молоді «ХІ  REALITI  EKOLOGICAL – 2021». 
Жовтень - лютий 

Страшевський  

Ю.М., 

Жовтоножук Л.Я. 

1.6 Організація  учнівської  молоді  до участі  у   Всеукраїнському  фестивалі  «Україна сад»;   

1.7 
Обласний конкурс – захист науково – дослідницьких робіт з експериментального 

дослідництва.  
Протягом року 

Жовтоножук Л.Я., 

методисти закладу 

2. Заочні форми освіти: 

2.1 

Забезпечення  організаційно – методичного  супроводу  Всеукраїнських  трудових  акцій 

 «Турбота молоді тобі, Україно!»  

 

Жовтень Жовтоножук Л.Я 

2.2 
Обласний конкурс – захист науково – дослідницьких робіт з природознавства «Юний 

дослідник». 

 

Березень 

 

Жовтоножук Л.Я. 

Страшевський 

Ю.М. 

3. 

 Забезпечення організаційно – методичного  супроводу  масових заходів експериментально – 

дослідницького спрямування (конкурси, виставки, зльоти, проекти, фестивалі,конференції, 

ВМАН) і сприяння  залученню учнівської молоді закладів освіти області до участі в них. 

 

Протягом року 

Страшевський  

Ю.М. , Корінна 

Т.М., Жовтоножук 

Л.Я. 

4. 

Здійсненення  науково – методичного супроводу інновацій в дослідництві, які 

запроваджуються в  освітньому процесі  та роботі з педагогічними кадрами у закладах освіти 

області в умовах завдань Нової  української школи 

Протягом року 

 Страшевський  

Ю.М. , Корінна 

Т.М., Жовтоножук 

Л.Я. 

5. 

Забезпечення  висвітлення проблем, стану і здобутків експериментально – дослідницької 

роботи  на НДЗД, полях трудових аграрних об’єднань, гурткових заняттях,  в об’єктах 

захищеного ґрунту  закладів освіти області, закладу  в періодичній педагогічній пресі та 

спеціалізованих  Інтернет – сайтах. 

Протягом року 

Страшевський  

Ю.М. , Корінна 

Т.М., Жовтоножук 

Л.Я. 

 

Модуль 2. Організація дослідницької роботи на учнівських НДЗД, полях УБВ, в об’єктах захищеного ґрунту, навчальних кабінетах, 

експериментальних лабораторіях в закладах освіти області. 
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Мета: впровадження масового дослідництва на НДЗД в закладах освіти області; поліпшення науково-дослідницької роботи за завданням 

вчених науково-дослідних установ НААН України, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації створення умов для 

здобуття школярами додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, підготовка до активної професійної та громадської діяльності в 

різних галузях біології і сільського господарства. 

Завдання: 
- ознайомлення учнівської молоді з досягненнями сучасної аграрної науки України; 

- підготовка учнівської молоді до вступу у вищі навчальні заклади природничого спрямування; 

- створення оптимальних умов для проведення навчальних та практичних занять, передбачених програмами з біології, екології. 

Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: методисти. 

Керівник: Жовтоножук Л.Я., методист. 

Очікувані результати:  
- підвищення ефективності дослідницької роботи на шкільних НДЗД, полях УБВ, в об’єктах закритого ґрунту, навчальних кабінетах, 

експериментальних лабораторіях; 

- опанування учнівською молоддю способів та методів наукового дослідження; 

- розширення базових, шкільних знань, умінь і навичок за інтересами. 
№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

1.  

Забезпечення  координації  науково-дослідницької та експериментальної роботи на НДЗД,полях УБВ, в об’єктах закритого ґрунту, 

навчальних кабінетах, експериментальних лабораторіях в закладах освіти  області,   з цією метою: 

- Розробка  заходів щодо поліпшення науково-дослідницької та експериментальної 

діяльності в закладах освіти області( за окремим планом). 
І квартал Жовтоножук Л.Я. 

- Налагодження  науково-освітньої  творчої співпраці між Вінницькою обласною станцією 

юних натуралістів та закладами освіти області, шляхом  вдосконалення та активізації 

методичної роботи  з питань організації дослідницької роботи на учнівських НДЗД,  полях 

трудових аграрних об’єднань, гурткових заняттях,  в об’єктах захищеного ґрунту . 

І-ІІ квартал Методисти 

- Координація  роботи гуртків  експериментально-дослідницького спрямування в закладах 

освіти області. 
Протягом року Методисти  

- Активізація  участі науковців у роботі журі і оргкомітетів під час проведення науково-

дослідницьких конкурсів, конференцій та інших заходів освітньо-виховного характеру. 
І квартал Жовтоножук Л.Я. 

-  Поширення  практики  організації стажувань, лекторіїв, юнацьких секцій, індивідуальних 

форм роботи в галузі дослідництва із учнівською молоддю при науково-дослідних 

установах НААН України та вищих навчальних закладах. 

Ш-ІV квартал Методисти 

- Створення  банку  даних опорних закладів освіти з дослідництва на  шкільних НДЗД , полях ІІ квартал Жовтоножук Л.Я. 
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№  Зміст заходів Календарні строки Відповідальний 

трудових аграрних об’єднань, гурткових заняттях,  в об’єктах захищеного ґрунту,в області 

для поповнення інформації та поширення передового педагогічного досвіду. 

Шмаль Н.А. 

- Проведення  з педагогічними працівниками відділів освіти, ОТГ, учителями біології, 

науково-практичних семінарів-нарад, тематичних семінарів, педагогічних читань, конференцій 

з питань змісту та організації дослідницької роботи на НДЗД, полях УБВ, в об’єктах закритого 

ґрунту, навчальних кабінетах, експериментальних лабораторіях.  

В рамках творчих 

тижнів 

Відділ інф.-

методичної 

роботи 

- Налагодження  творчої   співпраці  з науково-дослідними установами, з вченими, фахівця-

ми, аматорами області та України в галузі біології, екології, сільського господарства. 
Протягом року 

Жовтоножук Л.Я., 

Корінна Т.М. 

2.  

З метою розвитку мережі учнівських  навчально-дослідних земельних ділянок та підвищення 

ефективності і якості експериментального дослідництва продовжити  проведення щорічного 

заочного конкурсу - огляду навчально-дослідних земельних ділянок в закладах освіти області. 

   Протягом року Жовтоножук Л.Я. 

3.  

Забезпечення  висвітлення проблем, стану і здобутків експериментально-дослідницької роботи  

на НДЗД, полях трудових аграрних об’єднань, гурткових заняттях,  в об’єктах захищеного 

ґрунту  закладів освіти області в періодичній педагогічній пресі та засобах масової інформації. 

Протягом року 

Жовтоножук Л.Я., 

Корінна Т.М. 

Страшевський  

Ю.М. 

4.  

Розробка  інформаційно – методичних  й інструктивно -  методичних  матеріалів  з 

дослідництва, які допомагатимуть педагогам забезпечити кращий рівень гурткової роботи  та 

спрямувати її на поглиблене вивчення методики проведення дослідів й отримання гуртківцями 

додаткових  якісних знань з  біології, екології, рослинництва, землеробства, селекції  та ін.. 

   Протягом року Жовтоножук Л.Я. 

 

Модуль  3.  Експериментальне дослідництво в закладі. 

 

Мета: організація та проведення навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності в умовах позашкільного закладу, на НДЗД, в 

об’єктах захищеного ґрунту, зоолого-тваринницькій міні фермі, навчальних кабінетах та експериментальних лабораторіях; 

формування практичних вмінь та навичок пошуково-дослідницької діяльності школярів; активне застосування гуртківцями методів 

наукового дослідження в навчально-творчій та пошуково-дослідницькій діяльності. 

Завдання:  
- розв’язання посильних актуальних питань підвищення урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва в 

місцевих природно-виробничих умовах; 

- оволодіння різними видами діяльності в результаті зовнішнього впливу; 

- розроблення інноваційних моделей організації навчально-виховного процесу, основою яких є пошуково-дослідницька діяльність 

гуртківців. 
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Дата: 2021 рік. 

Відповідальний: педагоги закладу. 

Керівник: Жовтоножук Л.Я., методист, Страшевський  Ю.М. зав.відділами. 

Очікувані результати:  
- розвиток творчості гуртківців, виявлення їх здібностей до дослідництва;  

- розвиток мислення, спостереження, узагальнення в процесі конкретної навчально-дослідницької діяльності; 

- пошук нових форм експериментально-дослідницької роботи в позашкільному закладі; 

- виховання в гуртківців любові та інтересу до праці і творчості, уміння вирішувати питання практичного й пізнавального характеру. 
№  Тема досліду Календарні строки Відповідальний 

1. 

Виявлення  обдарованих гуртківців закладу та  залучення  їх  до участі  в заходах, що сприяють 

розвитку науково-дослідної  роботи. 

Протягом року Жовтоножук Л.Я.,  

Страшевський 

Ю.М., зав.відділами 

2. 

Визначення  експериментально-дослідницької  діяльності гуртківців, як найефективнішого 

методу поєднання глибоких теоретичних знань з дисциплін природничого циклу, набутих в 

процесі дослідного учіння, їх самостійної практичної діяльності, виробничою працею, сучасними 

високими науковими технологіями та інформацією. 

Протягом року  Методисти, 

зав.відділами 

3. 

Організація  дослідницької  роботи на НДЗД, в об’єктах захищеного ґрунту, куточках живої при-

роди, експериментальних лабораторіях ,відповідно до тематики досліджень та залучення  гурткі-

вців  до її проведення (тематика науково-дослідницької та експериментальної роботи додається). 

лютий  Жовтоножук Л.Я.,  

зав. відділами  

4. 

Продовження  роботи  над вдосконаленням науково-дослідної компетентності гуртківців  на 

основі вивчення  «Основ наукових досліджень», виконання наукових міні-досліджень, написання 

дослідницьких робіт. 

грудень-січень Жовтоножук; 

Л.Я.,  зав. відділами 

5. 

Продовження  роботи  експериментальних майданчиків закладу   для проведення дослідно-

експериментальної роботи гуртківців. 

січень-березень Жовтоножук Л.Я.,  

зав. відділами, 

методисти 

6. 

Організація  в закладі конференцій, конкурсів та інших заходів експериментально – 

дослідницького спрямування  та підвищити  їх змістовне наповнення з метою генерування та 

впровадження нових ідей, думок(за окремим планом). 

січень Жовтоножук Л.Я.,  

зав. відділами, 

керівники гуртків  

7. 

 Консультування  педагогів з питань організації дослідницької роботи:  методики проведення  

дослідницької роботи, вимог  до ведення щоденників спостережень та написання науково – 

дослідницьких робіт. 

 грудень-січень Жовтоножук Л.Я.,   

8. Підготовка  циклу  тематичних  радіопередач про організацію  експериментального дослідництва:   

8.1  - з  кімнатними рослинами  ( Всеукраїнська ранкова передача «Ранок  на суспільному»; Протягом року  Слободяник Т.В. 
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- з плодово – ягідними культурами  ( місцева радіокомпанія «Місто над Бугом» та обласна 

радіокомпанія   UA: «Суспільне – Вінниця» . 

  

9. 
Узагальнення  досвіду  з організації науково-дослідної роботи вихованців у закладі, розробка 

заходів  з активізації науково-дослідної роботи . 

Протягом року Жовтоножук Л.Я 

10. 

Сприяння  розвитку та підвищення ефективності дослідницько-експериментальної роботи у 

відділку колекції квітково-декоративних рослин на НДЗД, в об’єктах закритого ґрунту, 

лабораторних умовах. 

лютий Жовтоножук Л.Я., 

педагоги закладу 

11. 

Сприяння  теоретико-практичному оволодінню педагогічними працівниками закладу основами 

інноваційної діяльності, технологіями моделювання, проектування, програмування інноваційних 

процесів у дослідництві. 

Протягом року Методисти 

12. 

Організація  проведення тематичних бесід з вихованцями щодо попередження випадків дитячого 

травматизму, дотримання ними правил безпечної поведінки  під час виконання дослідницьких 

робіт на НДЗД, в начальній теплиці, плодовому саду, живих куточках, в природі. 

Протягом року Жовтоножук Л.Я., 

педагоги закладу 

13. 
Формування  дослідницьких  компетенцій  юннатів через запровадження наскрізного STEM-

навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання та діяльнісного підходу. 

Протягом року Жовтоножук Л.Я., 

педагоги закладу 

14. 
Забезпечення  формування у юннатів навичок самостійного пошуку й аналізу отриманої 

інформації, підготовку їх до самоосвіти. 

Протягом року Жовтоножук Л.Я., 

педагоги закладу 

15. Застосування геоінформаційних систем у  наукових дослідженнях. Протягом року Жовтоножук Л.Я. 

 
Навчально-дослідна та експериментальна робота відділу екології та  охорони природи 

№ Тема досліду Дата Відповідальні 

1. Дослідження біорізноманітності П’ятничанської екологічної стежини.  березень-травень Побережнюк І.Г. 

2. Пристосування рослинних угрупувань до різних екологічних умов. протягом року Побережнюк І.Г. 

3. Вивчення ступеня приживання голонасінних різними способами розмноження. березень-жовтень Гаврилюк І.А. 

4. «Життя Гідринки» - спостереження за станом води протягом року. протягом року Гаврилюк І.А. 

5. Дослідження насіннєвого та прикореневого спосібу розмноження вільхи чорної.  жовтень-грудень Гаврилюк І.А. 

6. Дослідження вуглецевого сліду людини. квітень Панчук М.П. 

7. Закладання насіння окремих видів трав’янистих рослин-символів України та терміни їх 

проростання. 

березень Панчук М.П 

8. Виявлення ступеня приживання та проростання церціса канадського у розсаднику СЮН протягом року Панчук М.П. 

9. Визначення екологічного сліду людини листопад Панчук М.П. 

10. Дослідження комах восени. вересень- Каліновська М.М. 
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листопад 

11. Дослідження кристалізації в штучних умовах. Вирощування кристалів. ІV квартал Каліновська М.М. 

12. Вивчення видового складу орнітофауни  м. Вінниці. Січень- лютий Каліновська М.М. 

13. Спостереження за проростанням насіння окремих видів трав’янистих рослин з використанням 

олівців з насіннєвою капсулою.   

ІІ квартал Каліновська М.М. 

14. «Кольорова троянда»  - дослідження трансформації поживних речовин та води в рослинах. ІІ квартал Пузік Л.В. 

15. «Знайомство з фотосинтезом». Дослідження впливу світла на ріст та розвиток рослин в 

природніх умовах. 

ІІІ квартал Пузік Л.В. 

16. Дослідження вмісту вольвоксу у «стоячій» воді та його вплив на екологічний стан водойми.  ІІ квартал Пузік Л.В. 

17. Моніторинг стану атмосферного повітря поблизу автошляхів та примикаючого лісового 

масиву до Прибузької спеціальної школи-інтернату. 

ІV квартал Пузік Л.В. 

 

Навчально-дослідна та експериментальна робота відділу біології та  сільського господарства 
№ з Тема досліду в лабораторних умовах Календарні строки Відповідальний 

1. Особливості догляду за екзотичними плодовими культурами: сад на підвіконні протягом року Мигун П.П. 

2. Біологічні особливості живцювання пеларгонії різних видів. лютий-березень  Мигун П.П. 

3. Живцювання батату сорту Вінницький рожевий. грудень-січень Лускало О.А. 

4. Розмноження сенполій листовим живцюванням. січень Лускало О.А. 

5.  Спостереження за ростом кореневої системи на прикладі редису      лютий-березень Гідрович Т.М. 

6. Вирощування мікрозелені в кімнатних умовах. січень-лютий Белозерцева Т.В. 

7. Вивчення особливостей зовнішньої будови кімнатних рослин в умовах навчального кабінету. лютий-березень Цибух О.В. 

8. Пророщування насіння крес-салату лютий Баскевич О.П. 

9. Вплив регуляції росту і цвітіння кімнатних рослин на прикладі пеларгонії зональної. квітень - травень Жовтоножук Л.Я. 

 

 
№  Тема досліду в умовах  захищеного грунту Календарні строки Відповідальний 

1. Умови вирощування авокадо з насіння січень - березень Мигун П.П. 

2. Залежність інтенсивності росту пагонів від різних стимуляторів на прикладі бобів. жовтень-квітень Лускало О.А. 

3. 
Вплив стимуляторів коренеутворювачів  на якість посадкового матеріалу золотої квасолі 

(урду). 

жовтень-квітень Лускало О.А. 

6. Вивчення кращих строків живцювання Фатсхедери Лізе протягом року Гідрович Т.М. 

7. Вплив передпосівної обробки насіння лаванди на його проростання. лютий – квітень Баскевич О.П. 
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8. Забезпечення умов вирощування для життєдіяльності рослин в закритому ґрунті березень –квітень Цибух О.В. 

9. Вивчення умов проростання бобових культур в умовах захищеного ґрунту. лютий-березень Белозерцева Т.В. 

10. Вивчення строків посіву насіння помідор на ріст та розвиток розсади. березень - травень Жовтоножук Л.Я. 

 

 
№  Тема досліду в умовах відкритого ґрунту Календарні строки Відповідальний 

1. Ефективність обрізки яблуні - як основного чинника збільшення обсягу врожаю та його якості. грудень-березень Мигун П.П. 

2. Вирощування районованих сортових груп ожини в агрокліматичних умовах Лісостепу листопад-березень Мигун П.П. 

3. 
Ефективні способи штучного вегетативного розмноження фундука (Corylus maxima), 

відповідно до природних умов Вінниччини 
березень-жовтень Мигун П.П. 

4. Вплив пасинкування на врожай помідор. квітень-вересень Белозерцева Т.В. 

5. Вплив строків висіву насіння на врожай огірків. квітень-вересень Белозерцева Т.В. 

6. Вплив Нітрагіну на врожай гороху. квітень-жовтень Гідрович  Т.М. 

7. Вивчення росту та розвитку різних сортів капусти квітень-вересень Гідрович  Т.М. 

8. Дослідження біологічних особливостей сочевиці в ґрунтово-кліматичних умовах Вінниччини. квітень-серпень Лускало О.А. 

9. Вирощування машу в ґрунтово-кліматичних умовах Вінниччини. травень-серпень Лускало О.А. 

10. Ознайомлення з малопоширеними овочевими та плодовими культурами квітень-вересень Цибух О.В. 

11. 
Вивчення різноманіття овочевих культур за ботанічними ознаками, продуктовими органами, 

тривалістю життя. 
квітень-вересень 

Цибух О.В. 

12. Вивчення видового складу лікарських рослин. квітень-вересень Шмаль Н.А. 

13. Дослідження рослин радіопротекторної дії. квітень-жовтень Корінна Т.М. 

14. Вплив ширини міжрядь на врожай буряка столового. травень-вересень Андрійчук Н.І. 

16. Вплив підживлення на продуктивність конюшини рожевої. травень-вересень Баскевич О.П. 

17. Вплив біопрепарату Байкал на ріст, розвиток та врожай капусти білоголової. квітень - жовтень Жовтоножук Л.Я. 

 

Навчально-дослідна та експериментальна робота відділу зоології та тваринництва 
№  Тема досліду Календарні строки Відповідальний 

1. Вплив температури на швидкість зміни лінійно-вагових показників цвіркуна 

двоплямистого (Gryllus bimaculatus). 

Протягом року Рекшенюк С.В. 

2. Стан рудих лісових мурашок на території Жмеринського району Вінницької області. Протягом року Крешун Р. А. 

3. Порівняння швидкості росту двох видів ахатин (Achatina) при однакових умовах і раціоні 

харчування. 

Протягом року Страшевський Ю.М. 
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4. Дослідницька робота в рамках Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2021». Протягом року Паламарчук В. В. 

5. Птахи куточка живої природи, утримання та догляд. Протягом року Дмитренко Л. А. 

6. Вплив температури на швидкість росту мальків акари бірюзової (Andinoacara rivulatus). 

Трудова акція «Кролик» 

Протягом року Глімбоцький В. О. 

7. Орнітофауна Поділля. Різновиди яєць птахів та їх будова. Протягом року Черній В.А. 

8. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках. Квітень – жовтень Керівники гуртків 

 

Навчально-дослідна та експериментальна робота лабораторії закритого ґрунту 
№ Тема досліду    Відповідальний  Календарні строки 

 1. Дослідження  впливу скарифікації  та стратифікації насіння тамарільйо на швидкість 

появи всходів. 

СлободяникТ.В. Січень 

 

 2. Дослідження різноманітних субстратів для укорінення стеблових  живців  пеларгонії 

королівської 

СлободяникТ.В. Січень 

 

 3. Порівняння впливу термічної та механічної скарифікації  насіння аннони на якість 

проростання. 

Слободяник Т.В. Січень 

 

 4. Визначення ефективності вирощування хлорофітума Капського різними способами. Таранюк О.В. Січень 

 5. Дослідження періодів та частоти поливу кактусів на частоту квітування. Шпак-Косаківська Н.М. впродовж року 

 6. Вплив ґрунтосумішів на ріст та розвиток  хавортії перлинної. Ліваковська Л.М. впродовж року 

 7. Вирощування колеусів різними способами. Слободяник Т.В. березень 

 8. Вивчення кращих способів живцювання Фатсхедери Лізе. Гідрович Т.М. впродовж року 

 9. Зимова вигонка цибулі штутгарт на перо. Цибух О.В. грудень 

10. Вирощування каріси (сливи кімнатної) з живців.       Мигун П.П. березень 

11. Вплив різних строків живцювання на вкорінення  троянди кімнатної. Смаровоз Л.В. квітень 

12. Визначення впливу різних стимуляторів росту на укорінення стеблових живців драцен. Луценко Н.І.  березень 

13. Оптимальні строки пересадки фалінопсіса  мультифлора. Каліновська М.М.  березень - травень 

14. Вплив торф’яних стаканчиків при укоріненні фікуса Бенджаміна.  Панченко М.П.  березень 

15. Вплив строків пересаджування хлорофітума чубатого  на ефективність укорінення. Гаврилюк І.А.  березень 

16. Дослідження схожості насіння базиліку зеленолистого різних фірм («Світязь», 

«Гавриш», «Флора України», «Еліта-агро»). 

Чупринко І. М.  березень 

17. Оптимальні строки живцювання хризантем мультифлора. Іванькова О.В.  жовтень 

18. Вивчення умов проростання бобових культур Белозерцева Т.В     січень 

19. Вплив поживних речовин на ріст, розвиток, та квітування бегонії Елатіон. Белозерцева Т.В  впродовж     року 
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20. Оптимальні строки живцювання батату.  Лускало О.А. жовтень - березень. 

21. Пристосування кімнатних рослин до росту в акваріумному та палідаріумному 

середовищі. 

Глімбоцький В.О. впродовж     року 

 

Навчально-дослідна та експериментальна робота відділу декоративного квітництва та  ужитково – прикладного мистецтва 
№ Тема досліду Відповідальний Календарні строки 

 1. Вплив пасинкування на декоративність одрічних складноцвітих (цинія) Ліваковська Л. М. квітень-вересень 

 2. Вивчення різних способів розмноження багаторічних квітково-декоративних рослин 

(енотера місурійська) 
Ліваковська Л. М. травень-червень 

 3. Ефективність вирощування багаторічників насіннєвим способом (гвоздика 

багаторічна) 
Шпак-Косаківська Н. М. 

протягом вегетаці-

йного періоду 

 4. Схожість насіння рудбекії в залежності від строків висіву Луценко Н. І. квітень-листопад 

 5. 
Вивчення сортів хризантем Іванькова О.В. 

протягом вегетаці-

йного періоду 

 6. 
Вегетативні способи розмноження юки Таранюк О.В. 

Протягом вегетаці-

йного періоду 

 7. 
Розмноження гладіолусів дітками Ліваковська Л. М. 

протягом вегетаці-

йного періоду 

 8. 
Дослідження способів розмноження лаванди лікарської.  Чупринко І. М. 

протягом вегетаці-

йного періоду 

 9. 
Вплив пасинкування на прискорення цвітіння і розмір суцвіть жоржин Ткач К. В. 

протягом вегетаці-

йного періоду 
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