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ВСТУП 

Діяльність МЦЕНТУМ у 2021-2022 навчальному році була спрямована 

на здійснення навчання та виховання дітей та молоді міста у позаурочний 

час. Пріоритетні напрямки  МЦЕНТУМ у 2021-2022 навчальному році : 

 забезпечення надання якісних освітніх послуг; 

 діяльність педагогічного колективу щодо реалізації педагогічної 

проблеми; 

 створення рівних умов доступу до позашкільної освіти, а також умов 

для здобуття освіти дітьми з особливими потребами;  

 забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток 

компетентностей здобувачів освіти, розвиток уміння навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі;  

 впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на 

розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, 

на задоволення її потреб у самовдосконаленні; 
 удосконалення системи роботи з обдарованими вихованцями; 
 створення оптимальних умов для здійснення педагогічними 

працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої 

проектування та організація сучасного заняття; 
 дотримання академічної доброчесності та забезпечення її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 
 удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 
 зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 
 залучення позабюджетних коштів для покращення матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу; 
 удосконалення цілісної системи моніторингу освітнього процесу 

МЦЕНТУМ; 
 створення сприятливих умов для залучення, використання та 

впровадження грантових проектів. 

 

 Завдання, які були виконані у 2022 році: 

- забезпечення якості позашкільної освіти в умовах особливого 

воєнного стану; 

- залучення до гурткової роботи внутрішньо переміщених осіб; 

- організація освітнього процесу в  дистанційній та змішаній формах; 

          - програмно-методичне забезпечення освітнього процесу;  

          - участь учасників освітнього процесу в заходах різних рівнів; 

- координація науково-методичної, організаційно-масової та освітньої 

діяльності закладів загальної середньої освіти Чернівецької територіальної 

громади; 

-виховання національної свідомості та громадянської позиції 

вихованців; 
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- організація літнього оздоровлення дітей Чернівецької територіальної 

громади. 

 

          Організація системи управління закладом 

У  2021/2022 н. р. діяльність МЦЕНТУМ була  організована відповідно 

до Положення про позашкільний навчальний заклад (постанова Кабміну 

України від 06.05.2001 №433), постанови «Про внесення змін до Положення 

про позашкільний навчальний заклад від 27.09.10 №769, Типових навчальних 

планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних 

навчальних закладах системи МОН України (наказ МОНУ від 22.07.2008 

№676), Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID -19», Освітньої програми МЦЕНТУМ  на 2021/2022 н.р.  

          Внутрішні нормативні документи, що регламентували діяльність 

закладу в 2021-2022 навчальному році: 

 Статут Міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, затвердженого рішенням 37 сесії Чернівецької 

міської ради VI скликання від 27.06.2013 р. №895. 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку на 2021-2025 

навчальний рік, затверджені на засіданні педагогічної ради, 

протокол № 1 від 31.08.2021. 

 План роботи на 2021/2022 н.р., погоджений профспілковим 

комітетом МЦЕНТУМ, затверджений на засіданні педагогічної 

ради, протокол № 1 від 31.08.2021. 

 Освітня програма, погоджена профспілковим комітетом, 

затверджена на засіданні педагогічної ради, протокол № 1 від 

31.08.2021. 

 Тимчасовий порядок організації навчального процесу в закладі в 

умовах адаптивного карантину, затверджений на засіданні 

педагогічної ради, протокол № 1 від 28.08.2020. 

 Колективний договір між адміністрацією МЦЕНТУМ та 

профспілковим комітетом на 2021-2025 роки. 

 Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» 

 листів Міністерства освіти і науки України: від 06 березня 2022 

року №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу», від 

07.03.2022 №1/3378-22 «Про практику застосування трудового 

законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового 

режиму воєнного стану», від 18.03.2022 року №1/3544-22 «Про 

забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти 

під час дій воєнного стану».  

 

У  2021/2022 н.р. навчально-виховна та організаційно-масова діяльність 

МЦЕНТУМ здійснювалась у 46 гуртках 4 профілів. Навчальний процес 
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здійснювався за типовими, авторськими та адаптованими програмами, що 

знайшло своє відображення в навчальному плані закладу.    

Керівники гуртків МЦЕНТУМ з 21 березня 2022  працювали за 

змішаною формою навчання та залучали до гурткових занять дітей на базах 

поселення ВПО – ЗЗСО №3, 4, 5, 16, 28, комунальної установи «Чернівецька 

обласна бібліотека для дітей». Педагоги закладу  активно були залучені до 

волонтерської діяльності:  збір гуманітарної допомоги (гроші, речі, продукти 

харчування); плетення маскувальних сіток та кікімор на базах навчальних 

закладів; чергування позмінно та забезпечення побуту ВПО на базі ЗЗСО 

№16.   

У гуртках закладу станом на 01.05.2022 позашкільну освіту еколого-

натуралістичного напряму  здобували 577  дітей, з яких 45 дітей – 

внутрішньо-переміщених осіб. У своїй роботі педагогічний колектив закладу 

використовував власну навчально-матеріальну базу та базу навчальних 

закладів міста: ЗЗСО: № 1, 3, 4, 16, 17, 25, 28,31; ліцеїв: №4,12, 16. На період  

карантину та дії військового стану заклад здійснював навчальний процес в 

дистанційному та змішаному форматах. 

 В закладі діє педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4 

засідання педагогічної ради. Педагогічна рада визначає головні напрями 

розвитку МЦЕНТУМ, координує та спрямовує роботу всіх ланок в 

господарській та навчально-виховній роботі закладу. 

В закладі діє атестаційна комісія. Протягом навчального року проведено 

3 засідання атестаційної комісії. 

 

І. Координаційно-методична робота 

1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами:  

– підвищення професійної компетентності педагогів (всеукраїнські онлайн-

заходи):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ Назва 

заходу 

Тема Учасники Дата Примітка 

1. ІХ 

методологіч

ний семінар 

з позаш-

кільної 

освіти 

«Концептуальні основи 

позашкільної освіти» 

Коваль Я.І. 30.09.

2021 

Кафедра 

позашкільн

ої освіти, 

м. Київ 

2. Всеукраїнсь

кий 

науково-

методичний 

онлайн-

форум 

«Розвиток позашкільної 

освіти в контексті 

сучасних освітніх 

тенденцій: спроби 

відповісти на деякі 

запитання» 

Коваль Я.І. 07.10.

2021 

ТОВ 

«Всеосвіта» 
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3.  Онлайн-

зустріч 

«Самооцінювання в 

позашкіллі: організація, 

проведення та 

використання 

результатів» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

26.10.

2021 

Державна 

служба якості 

освіти,  

м. Київ 

4. Вебінар «Методичні розробки – 

корисний інструмент 

для підготовки до 

зимових свят у закладах 

освіти» 

Коваль Я.І. 29.11.

2021 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

5. Вебінар «Реалізація екологічних 

проектів у школі: 

економно, цікаво та 

результативно» 

Коваль Я.І. 07.12.

2021 

ТОВ «На 

урок» 

6. Всеукраїнсь

ка науково-

практична 

конференція 

«Інноваційні практики 

наукової освіти» 

Коваль Я.І. 08.-

09.12.

2021 

Інститут 

обдарованої 

дитини 

НАПН 

України 

7. ХІІ 

методологіч

ний семінар 

з 

позашкільно

ї освіти 

«Еколого-

натуралістичний напрям 

позашкільної освіти: 

теорія і практика» 

Коваль Я.І. 23.12.

2021 

Кафедра 

позашкільн

ої освіти, 

м. Київ 

8. Вебінар 

 

«Важливі питання 

завершення атестації 

педагогічних 

працівників» 

Коваль Я.І 30.03.

2022 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

9. Вебінар «Самоорганізація. Як 

ефективно управляти 

собою в умовах війни» 

Коваль Я.І. 28.04.

2022 

Державний 

заклад вищої 

освіти 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

10. Вебінар «Форми і методи 

навчання учнів в умовах 

воєнного стану» 

Коваль Я.І. 05.05.

2022 

Державний 

заклад вищої 

освіти 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

11. Всеукраїнсь

ка інтернет-

конференція 

«Психолого-педагогічні 

засади в кризових 

умовах» 

Коваль Я.І. 15.05.

2022 

ТОВ «На 

урок» 
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12. Вебінар «Міське садівництво і 

городництво: досвід 

Рима і Вільнюса» 

Баранець О.Г., 

Гоюк О.М., 

Коваль Я.І. 

23.05.

2022 

Асоціація 

«Енергоефек

тивні міста 

України» 

13. Всеукраїнсь

ка нарада до 

Дня захисту 

дітей 

«Позашкільна освіта у 

воєнний і повоєнний 

час» 

Коваль Я.І. 01.06.

2022 

Кафедра 

позашкільн

ої освіти, 

м. Київ 

 

– підвищення професійної компетентності педагогів на базі Чернівецького 

центру еколого-натуралістичного напряму та інших закладів освіти міста 

Чернівців: 

№ Назва 

заходу 

Тема Учасники Дата Примітка 

1. Серпнева 

конференц

ія педагог-

гічних 

працівникі

в 

«30-й Першотравень в 

Україні: вектори змін 

та якість інноваційних 

трансформацій» 

Баранець О.С., 

Горобчук С.В., 

Катан Н.В., 

Коваль Я.І., 

Салагор О.Г. 

30.08. 

2021 

ЧНУ 

ім. Ю.Федь

ковича 

2. VІІІ міський 

фестиваль 

декоративно

-ужиткового 

мистецтва 

«Садгірські коралі» Коваль Я.І. 17.09.

2022 

Будинок 

творчості 

дітей та 

юнацтва 

3. Обласний 

семінар 

«Розвиток творчих 

здібностей учнів через 

експериментально-

дослідницьку роботу в 

учнівському лісництві» 

Коваль Я.І. 23.09.

2021 

Чернівецький 

ОЦЕНТУМ 

4. Онлайн-

зустріч 

«Самооцінювання в 

позашкіллі: організація, 

проведення та 

використання 

результатів» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

26.10.

2021 

Державна 

служба якості 

освіти  

в м. Києві 

5. Педагогічна 

гутірка 

 

«Різдвяний Нand-made» Катан Н.В., 

Давиденко Ю.Ю. 

25.11.

2021 

Чернівецький 

ОЦЕНТУМ 

6. Педагогічна 

майстерня 

«Декоративно-ужиткове 

та образотворче 

мистецтво. Нові техніки 

та технології» 

Гоюк О.М. 30.11.

2021 

МЦНТТУМ 

7. Педагогічна 

майстерня 

«Декоративно-ужиткове 

та образотворче 

Катан Н.В., 

Горобчук С.В. 

14.12.

2021 

МЦНТТУМ 
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мистецтво. Нові техніки 

та технології. Новорічні 

іграшки в техніці 

плетіння з паперової 

лози» 

8. Методичний 

онлайн-

діалог 

«Проектування 

професійного розвитку 

педагога-

позашкільника» 

Коваль Я.І., 

Давиденко Ю.Ю., 

Гоюк О.М. 

28.04.

2022 

Чернів. обл. 

центр 

естетичного 

виховання 

«Юність 

Буковини» 

9. Нетворкінг «Немає вищої святині, 

ніж чисте сяйво 

доброти» 

Коваль Я.І. 02.06.

2022 

ІППО ЧО 

10. Літня 

педагогічна 

школа 

«Екологічні наслідки 

воєнних дій в Україні» 

Коваль Я.І., 

Горобчук С.В., 

Гоюк.О.М. 

23.06.

2022 

Чернівецький 

ОЦЕНТУМ 

 

– підвищення професійної компетентності педагогів на базі Чернівецького 

міського ЦПРПП та онлайн-зустрічі з Державною службою якості освіти в 

Чернівецькій області: 

№ Назва 

заходу 

Тема Учасники Дата Примітка 

1. Методоб’єд

нання 

методистів, 

завідуючими відділами 

ЗПО м. Чернівців 

Коваль Я.І. 06.09 Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

2. Онлайн-

консультаці

я 

«Ведення ділової 

документації в ЗПО» 

Баранець О.С. 28.09.

2021 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

3. Воркшоп-

онлайн 

«Дослідження стану 

освітньої діяльності – 

передумова якості 

позашкільної освіти» 

Баранець О.С., 

Давиденко Ю.Ю., 

Катан Н.В., 

Кобеля О.В., 

Коваль Я.І. 

30.09 ДСЯО в 

Чернівецькій 

області 

4. Онлайн-

форум 

«Центри професійного 

розвитку педагогічних 

працівників: досвід, 

виклики, перспективи» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

22.10 Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

5. Онлайн-

консультаці

я 

«Організація 

дистанційного 

навчання» 

Баранець О.С., 

Горобчук С.В., 

Гоюк О.М., 

Давиденко Ю.Ю., 

Єфтемій Д.Г., 

Катан Н.В., 

03.11.

2021 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 
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Коваль Я.І., 

Салагор О.Г. 

6. Онлайн-

консультаці

я 

«Поширення власного 

педагогічного досвіду» 

Коваль Я.І. 04.11.

2021 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

7. Онлайн-

консультаці

я 

«Підвищення 

кваліфікації: практичні 

поради та зразки 

документів» 

Коваль Я.І. 08.12.

2021 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

8. Онлайн-

зустріч 

«Проект Порядку 

проведення 

інституційного аудиту 

ЗПО» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

14.12.

2021 

ДСЯО в 

Чернівецькій 

області 

9. Методична 

студія 

Заступників, методистів, 

заввідділами ЗПО 

Гоюк О.М., 

Катан Н.В., 

Коваль Я.І. 

03.02.

2022 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

10. Онлайн-

зустріч 

«Управлінська студія 

директорів ЗПО» 

Баранець О.С. 09.02.

2022 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

11. Онлайн-

консультаці

я 

«Форми організації 

навчального процесу в 

умовах воєнного стану» 

Давиденко Ю.Ю., 

Катан Н.В., 

Коваль Я.І. 

 

20.04.

2022 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

12. Семінар-

нарада 

«Розробка алгоритму 

проведення 

самооцінювання 

освітніх і управлінських 

процесів закладу 

позашкільної освіти в 

контексті впровадження 

ВСЗЯО та підготовки до 

річного звіту керівника» 

Баранець О.С., 

Гоюк О.М., 

Давиденко Ю.Ю., 

Катан Н.В., 

Коваль Я.І. 

 

12.05.

2022 

ДСЯО в 

Чернівецькій 

області 

13. Літня школа 

 

«Впровадження 

проектного 

менеджменту в освітню 

діяльність: вимога часу» 

Баранець О.С. 27.06 

-

30.06.

2022 

Чернівецький 

міський 

ЦПРПП 

 

1.2. Участь педагогічних працівників у творчих конкурсах, проектах тощо. 

Досягнення і результати: 

№ Назва 

заходу 

  Тема Учасники Дата Примітка 

1. Довгостроко

вий проект 

МЦЕНТУМ 

«Відходи – в доходи» Педагогічні 

працівники 

МЦЕНТУМ 

З 

вересн

я 2021 
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р. – 

постій

но 

2. Всеукраїнсь

кий 

флешмоб 

«Радіодиктант 

національної єдності – 

2021» 

Гоюк О.С., 

Коваль Я.І. 

09.11. 

2021 

До дня 

української 

мови і 

писемності 

3. І (обласний) 

етап Всеукр. 

конкурсу  

Наук.-метод. розробок 

та віртуальних ресурсів 

з еколого-натураліст. 

Напряму ПО 

Катан Н.В., 

Коваль Я.І., 

Салагор О.Г. і 

Давиденко Ю.Ю. 

Листо

пад, 

2021 

ІІІ місце, 

ІІІ місце, 

ІІ місце 

4. Всеукраїнсь

кий конкурс 

молодіжних 

проектів з 

енергоефект

ивності 

«Енергія і середовище» Герасімова Н.М., 

Єфтемій Д.Г. 

 

Січень

, 2022 

ІІІ місце 

5. Всеукраїнсь

ка акція 

(обл. етап) 

«День зустрічі птахів» Салагор О.Г., 

Харик О.М. 

 

24.03.

2022 

І місце, 

ІІ місце 

6. Благодійна 

ярмарка 

«Україна вишивана» Герасімова Н.М., 

Горобчук С.В., 

Гоюк О.М., 

Катан Н.В., 

Кобеля О.В., 

Коваль Я.І., 

Салагор О.Г. 

19.05.

2022 

участь 

7 Всеукраїнс

ький 

конкурс 

«Птах року 

– 2021» 

Розробка виховного 

заходу «Люба оку 

синиця чубата» 

Баранець О.С. Листо

пад, 

2021 

ІІІ місце 

 

1.3. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів: 

№ Назва 

заходу 

Тема Учасники Дата Обсяг 

годин 

Примітк

а 

1. Курс «Соціальне 

партнерство закладу 

позашкільної освіти і 

сім’ї» 

Горобчук С.В. 17.08.

2021 

36 год. ТОВ 

«Всеосвіта

» 

2. Літня школа «Організація 

діяльності керівника 

гуртка, творчого 

об’єднання ЗПО». 

Горобчук С.В., 

Гоюк О.М., 

Кобеля О.В., 

Коваль Я.І. 

26-

28.08.

2021 

12 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 
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Педагогічна майстерня 

3. Вебінар «Атестація, 

сертифікація та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

30.09.

2021 

2 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

4. Курс «Психолого-

педагогічна взаємодія 

учасників освітнього 

процесу» 

Гоюк О.М. 13.10.

2021 

30 год. ІППО ЧО 

5. Курс «Школа для всіх» Кобеля О.В. 05.11

2021 

30 год. ТОВ 

«EdEra» 

6. Вебінар «Формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців гуртків 

ЗПО» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І., 

Салагор О.Г. 

25.11.

2021 

2 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

7. Курс «Управління якістю 

освіти в школі» 

Коваль Я.І. 27.11.

2021 

30 год. ТОВ 

«Прометеу

с» 

8. Педагогічна 

майстерня  

«Декоративно-

ужиткове та 

образотворче 

мистецтво. Нові 

техніки та технології» 

Гоюк О.М. 30.11.

2021 

3 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

9.. Педагогічна 

майстерня 

«Технологія 

індивідуального 

планування та 

впровадження 

індивідуальної 

програми розвитку для 

дітей з ООП» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

10.12.

2021 

9 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

10. Педагогічна 

майстерня 

«Декоративно-

вжиткове та 

образотворче 

мистецтво. Нові 

техніки та технології. 

Новорічні іграшки в 

техніці плетіння з 

паперової лози» 

Горобчук С.В., 

Катан Н.В. 

 

14.12.

2021 

3 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

11. Педагогічна 

майстерня 

«Удосконалення 

системи оцінювання 

навчальних досягнень 

Катан Н.В. 21.12.

2021 

6 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 
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вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

12. Педагогічна 

майстерня 

«Побудова 

індивідуальної 

освітньої траєкторії / 

освітнього маршруту 

педагога закладу 

освіти» 

Герасімова 

Н.М., 

Гоюк О.М., 

Давиденко 

Ю.Ю., 

Катан Н.В., 

Коваль Я.І. 

16.02.

2022 

3 год. 

 

6 год. 

3 год. 

 

3 год. 

6 год. 

Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

13. ІІ науково-

практична 

онлайн-

конференція 

педагог. 

працівників 

«Освіта. Досвід. 

Інновації» 

Давиденко 

Ю.Ю., 

Герасімова 

Н.М. і 

Єфтемій Д.Г., 

Салагор О.Г. 

18.02.

2022 

5 год. 

 

7 год. 

 

 

5 год. 

Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

14. Курс «Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників: нові 

вимоги і можливості» 

Баранець О.С., 

Коваль Я.І. 

09.02.

2022 

15 год. Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 

15. Вебінар «Самоорганізація. Як 

ефективно управляти в 

умовах війни» 

Коваль Я.І. 28.04.

2022 

2 год. ДЗВО 

«Університ

ет 

менеджмен

ту» 

16. Курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, 

інклюзія та фізичний 

розвиток» 

Герасімова 

Н.М. 

29.04.

2022 

30 год. ТОВ 

«Прометеу

с» 

17. Вебінар «Форми і методи 

навчання учнів в 

умовах воєнного 

стану» 

Коваль Я.І. 05.05.

2022 

2 год. ДЗВО 

«Університ

ет 

менеджмен

ту» 

18. Методична 

виставка 

«Територія креативних 

ідей» 

Баранець О.С., 

Герасімова 

Н.М., 

Горобчук С.В. 

Давиденко 

Ю.Ю., 

Катан Н.В., 

Кобеля О.В., 

Коваль Я.І., 

Салагор О.Г. 

26-

27.05.

2022 

2 год. 

2 год. 

 

2 год. 

2 год. 

 

6 год. 

6 год. 

2 год. 

5 год. 

Чернівецьк

ий міський 

ЦПРПП 
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 1.4.Атестація педагогічних працівників  

        У закладі наявні накази про створення атестаційної комісії, про розподіл 

обов’язків між членами атестаційної комісії, про організацію та проведення 

атестації, про підсумки атестації. Складений план та тематика засідань 

атестаційної комісії, на яких розглядаються заяви педпрацівників на 

позачергову атестацію, досвіди роботи керівників, що атестуються. Графіки 

засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар 

атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення 

протоколів: вони пронумеровані, скріплені печаткою, у наявності результати 

таємного голосування. 

       У позашкільному закладі є книга видачі атестаційних листів, графіки 

проведення атестації на кожного педпрацівника, який атестується. 

         У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення 

кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних працівників. Він 

постійно коригується з врахуванням прийняття та звільнення педагогічних 

працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення чергової 

атестації, необхідностей атестувати ще не атестованих працівників. 

У поточному навчальному році у закладі атестувалися: директор 

Баранець О.С. (відповідає займаній посаді), керівник гуртка  О.Г.Салагор 

(відповідає займаній посаді, встановлення 12 тарифного розряду), 

практичний психолог Кобеля О.В. (присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії», встановити 12 тарифний розряд). 

 

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти 

(навчальні програми, посібники, робочі зошити, інтерактивні електронні 

посібники тощо):  
 

2.1. Навчально-методичне забезпечення змісту освітньої діяльності 

МЦЕНТУМ 

№ 

з/

п 

Назва 

програми 

Автор 

(автори), 

рік 

Ким і коли 

схвалено/рекомендовано 

 

Джерело 

1. Навчальна 

програма з 

позашкільн

ої освіти 

еколого-

натуралісти

чного 

напряму 

«Основи 

фенології» 

МОН 

України, 

2020 

 

(Хлус 

Л.М., 

канд. 

біол. 

наук) 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України (Лист 

Міністерства освіти і науки 

України №1\11–99 від 

10.01.2020 р.) 

витяг з протоколу засідання 

науково-методичної комісії з 

позашкільної освіти науково-

методичної ради з питань 

освіти МОН України від 

23.12.2019 року № 4 

Навчальні програми з 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму: еколого-

біологічний профіль 

[збірник /за загальною 

редакцією доктора 

педагогічних наук 

В.В. Вербицького]. – К. : 

НЕНЦ, 2020. – 128 с. 
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2. Навчальна 

програма з 

позашкільн

ої освіти 

еколого-

натуралісти

чного 

напряму  

«Природа 

рідного 

краю» 

МОН 

України, 

2020 

 

(Васютін

а Т.М., 

канд. пед. 

наук) 

Схвалено для використання в 

закладах позашкільної освіти 

(Лист ІЗМО від 03.03.2020 № 

22.1/12-Г-150); витяг з 

протоколу засідання науково-

методичної комісії з 

позашкільної освіти науково-

методичної ради з питань 

освіти МОН України від 

12.02.2020 №1). 

Навчальні програми з 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму: еколого-

біологічний профіль 

[збірник /за загальною 

редакцією доктора 

педагогічних наук 

В.В.Вербицького]. – К. : 

НЕНЦ, 2020. 

3. Навчальна 

програма з 

позашкільн

ої освіти 

еколого-

натуралісти

чного 

напряму 

«Юні 

флористи» 

МОН 

України, 

2020 

 

(Стадник 

О.О.) 

Схвалено для використання в 

закладах позашкільної освіти 

(Лист ІЗМО від 03.03.2020 № 

22.1/12-Г-150); витяг з 

протоколу засідання науково-

методичної комісії з 

позашкільної освіти науково-

методичної ради з питань 

освіти МОН України від 

12.02.2020 №1). 

Навчальні програми з 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму: еколого-

біологічний профіль 

[збірник /за загальною 

редакцією доктора 

педагогічних наук 

В.В.Вербицького]. – К. : 

НЕНЦ, 2020. 

4. Навчальна 

програма 

«Юні 

охоронці 

природи» 

МОН, 

2018 

  

(Радченк

о Т.Д.) 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України (Лист Міністерства 

освіти і науки України 

№1/11–6201 від 11. 06. 2018) 

Навчальні програми з 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму: еколого-

біологічний профіль (у 

двох частинах) [збірник /за 

загальною редакцією 

доктора педагогічних наук 

В.В.Вербицького]. – К.: 

НЕНЦ, 2018. (Частина 1) 

5. Навчальна 

програма 

«Я і 

Україна» 

МОН, 

2018 

 

(Стадник 

О.О., 

Семеняк 

Р.М., 

Члек 

О.О.) 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України (Лист Міністерства 

освіти і науки України 

№1/11–9909 від 18.09.2018) 

Навчальні програми з 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного 

напряму: еколого-

біологічний профіль (у 

двох частинах) [збірник /за 

загальною редакцією 

доктора педагогічних наук 

В.В.Вербицького]. – К.: 

НЕНЦ, 2018. (Частина 2) 
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6. Навчальна 

програма з 

позашкільн

ої освіти 

еколого-

натуралісти

чного 

напряму: 

«Біологія 

людини  

засобами 

STEM – 

освіти» 

МОН, 

2019 

 

(Вержбиц

ька І.В.,  

Манжос 

О.Ю., 

Петрова 

О.Ю.,  

Ярова 

Є.В.) 

Схвалено для використання в 

позашкільних навчальних 

закладах (лист ІЗМО від 

27.03.2019 № 22.1/12-Г-144); 

протокол засідання науково-

методичної комісії з 

позашкільної освіти Науково-

методичної ради з питань 

освіти МОН від 15.03.2019 № 

1) 

https://drive.google.com/ope

n?id=1JvgaKIQi-

WiDWwscuvZEX_qrjpN2eq

36 

7. Навчальна 

програма з 

позашкільн

ої освіти 

«Країна 

чарівного 

мистецтва» 

МОН, 

2020 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України (лист МОН від 

30.01.2018 № 1/11–1020) 

Навчальні програми та 

методичні матеріали для 

закладів позашкільної і 

загальної середньої освіти 

(очна і дистанційна форми 

навчання ) [збірник /за 

загальною редакцією 

доктора педагогічних наук 

В.В. Вербицького]. – К. : 

НЕНЦ, 2020. – 653 с. 

8. Навчальна 

програма з 

позашкільн

ої освіти 

еколого-

натуралісти

чного 

напряму 

«Любуванн

я 

природою» 

НЕНЦ, 

2020 

Рекомендовано кафедрою 

методики позакласної та 

позашкільної роботи НЕНЦ 

як експериментальна 

авторська розробка (протокол 

№2 від 25.05.2020). 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№ 97907 від 09.06.2020 р. 

Навчальні програми та 

методичні матеріали для 

закладів позашкільної і 

загальної середньої освіти 

(очна і дистанційна форми 

навчання ) [збірник /за 

загальною редакцією 

доктора педагогічних наук 

В.В. Вербицького]. – К. : 

НЕНЦ, 2020. – 653 с. 

9. Авторська 

програма 

«Юні 

природозна

вці» 

Миколаїв

, 2019 

 

(Прудник

ова К.В.) 

Схвалено протоколом вченої 

ради Миколаївського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти від 20.02.2019 № 1. 

Затверджено наказом 

департаменту освіти і науки 

Миколаївської 

облдержадміністрації від 

19.03.2019 № 168 

http://mkoencum.pp.ua/wp-

content/uploads/prohrama-

YUni-pryrodoznavtsi-

molodshoho-shkil-noho-

viku-2019.doc 

https://drive.google.com/open?id=1JvgaKIQi-WiDWwscuvZEX_qrjpN2eq36
https://drive.google.com/open?id=1JvgaKIQi-WiDWwscuvZEX_qrjpN2eq36
https://drive.google.com/open?id=1JvgaKIQi-WiDWwscuvZEX_qrjpN2eq36
https://drive.google.com/open?id=1JvgaKIQi-WiDWwscuvZEX_qrjpN2eq36
http://mkoencum.pp.ua/wp-content/uploads/prohrama-YUni-pryrodoznavtsi-molodshoho-shkil-noho-viku-2019.doc
http://mkoencum.pp.ua/wp-content/uploads/prohrama-YUni-pryrodoznavtsi-molodshoho-shkil-noho-viku-2019.doc
http://mkoencum.pp.ua/wp-content/uploads/prohrama-YUni-pryrodoznavtsi-molodshoho-shkil-noho-viku-2019.doc
http://mkoencum.pp.ua/wp-content/uploads/prohrama-YUni-pryrodoznavtsi-molodshoho-shkil-noho-viku-2019.doc
http://mkoencum.pp.ua/wp-content/uploads/prohrama-YUni-pryrodoznavtsi-molodshoho-shkil-noho-viku-2019.doc
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10. Авторська 

програма 

«Природа, 

творчість і 

фантазія» 

Первомай

ськ, 2018  

 

(Попик 

К.П.) 

Погоджено завідувачем ММК 

управління освіти А.В. 

Рябикіною (протокол 

методичної ради 

Первомайського ММК від 

17.05.2018 № 3) 

 

https://vseosvita.ua/library/pr

ograma-gurtka-z-

pozaskilnoi-osviti-ekologo-

naturalisticnogo-napramu-

priroda-tvorcist-i-fantazia-

131116.html 

11. Авторська 

програма 

«Екологічна 

стилістика» 

Тернопіл

ь, 2017 

 

(Димаше

вська 

Х.Б.) 

Погоджено протоколом 

засідання науково-

методичної ради  

Тернопільського обласного 

комунального інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти від 29.08. 2017 № 6 

Затверджено наказом 

управління освіти і науки 

Тернопільської 

облдержадміністрації           

від 04.09.2017  № 256 

http://ecocentr.edukit.te.ua/Fi

les/downloads/%D0%93%D

1%83%D1%80%D1%82.%2

0%D0%BF%D1%80.%20%

20%20%D0%95%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D1%96%D1%87

%D0%BD%D0%B0%20%D

1%81%D1%82%D0%B8%D

0%BB%D1%96%D1%81%

D1%82%D0%B8%D0%BA

%D0%B0%202017.doc 

12. Авторська 

програма 

«Планета 

ЕКО» 

Чернівці, 

2018 

 

(Катан 

Н.В.) 

Затверджено науково-

методичною радою Інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області, 

протокол № 4 (552) від 

18.12.2018 

Авторська програма, 

укладачі: 

Катан Н.В., 

Приймак К.О. 

13. Авторська 

програма 

«Життя в 

стилі ЕСО» 

Чернівці, 

2019 

 

(Гавучак 

Н.М., 

Єфтемій 

Д.Г.) 

Затверджено науково-

методичною радою Інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти 

Чернівецької області, 

протокол № 3(626) від 

13.09.2019 

Авторська програма,  

укладачі: 

Гавучак Н.М., 

Єфтемій Д.Г. 

14. Авторська 

програма 

«Еко-Арт» 

Чернівці, 

2018 

 

(Катан 

Н.В., 

Ремарчук 

С.В.) 

Затверджено науково-

методичною радою Інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти 

Чернівецької області 

№ 4/550 від 18.12.2018 

Авторська програма, 

укладачі 

Катан Н.В., 

Ремарчук С.В. 

15. Авторська 

програма 

«Екологічни

й календар» 

Чернівці, 

2021 

 

(Салагор 

О.Г., 

Схвалено науково-

методичною радою Інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області, 

протокол № 2/815 від 

Авторська програма, 

укладачі 

Cалагор О.Г., 

Давиденко Ю.Ю. 

https://vseosvita.ua/library/programa-gurtka-z-pozaskilnoi-osviti-ekologo-naturalisticnogo-napramu-priroda-tvorcist-i-fantazia-131116.html
https://vseosvita.ua/library/programa-gurtka-z-pozaskilnoi-osviti-ekologo-naturalisticnogo-napramu-priroda-tvorcist-i-fantazia-131116.html
https://vseosvita.ua/library/programa-gurtka-z-pozaskilnoi-osviti-ekologo-naturalisticnogo-napramu-priroda-tvorcist-i-fantazia-131116.html
https://vseosvita.ua/library/programa-gurtka-z-pozaskilnoi-osviti-ekologo-naturalisticnogo-napramu-priroda-tvorcist-i-fantazia-131116.html
https://vseosvita.ua/library/programa-gurtka-z-pozaskilnoi-osviti-ekologo-naturalisticnogo-napramu-priroda-tvorcist-i-fantazia-131116.html
https://vseosvita.ua/library/programa-gurtka-z-pozaskilnoi-osviti-ekologo-naturalisticnogo-napramu-priroda-tvorcist-i-fantazia-131116.html
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
http://ecocentr.edukit.te.ua/Files/downloads/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82.%20%D0%BF%D1%80.%20%20%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017.doc
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Давиденк

о Ю.Ю.) 

09.06.2021 

 

2.2. Перелік методичних посібників, які використовуються в освітньому 

процесі МЦЕНТУМ: 

- Бєлєнька Г.В. Природничі науки у казках, запитаннях, дослідах. – Київ: 

Шкільний світ, 2011 р. – 128 с.; 

- Буждиган О.Я., Руденко С.С., Зароченцева О.Д., Костишин С.С.. 

Екологія в дослідах 2-ох частинах. Методичні рекомендації для наукової 

роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-1, вип. 2. − 

Чернівці: Місто, 2015. – 168 с.; 

- Енергетичний практикум, або Досліди з енергоефективності для 

великих і маленьких. Колектив авторів: Бушман Л.М., Билінська С.О. та ін. – 

ГО екологічний клуб «Еремурус». – Київ, 2015. – 36 с.; 

- Єфтемій Д.Г., Гавучак Н.М. Тематично-дидактичний навігатор до 

програми «Юні охоронці природи»: навчально-методичний посібник на 

допомогу керівникам гурткової роботи екологічного спрямування. – 

МЦЕНТУМ. – м. Чернівці, 2019;  

- Життя, багате на здобутки. З досвіду педагогічних колективів 

позашкільних навчальних закладів м. Чернівців. Колектив авторів. – 

Чернівці, 2009 р. – 162 с.; 

- Катан Н.В. Вирощування дереворуйнуючих грибів в контрольованих 

умовах: навчально-методичні матеріали для організації роботи із учнівської 

молоддю закладів позашкільної та загальної середньої освіти - МЦЕНТУМ – 

м. Чернівці, 2020 р.; 

- Катан Н.В. Дослідження хмарного покриву: навчально-методичні 

матеріали для організації роботи із учнівської молоддю закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти - МЦЕНТУМ – м. Чернівці, 

2020 р.; 

- Катан Н.В. Життя без сміття: навчальний посібник екологічного 

спрямування. – МЦЕНТУМ. – м. Чернівці, 2019; 

- Катан Н.В. Лабораторний практикум: Хімпром у нашій їжі - 

МЦЕНТУМ – м. Чернівці, 2018 р.; 

- Катан Н.В. Методичні рекомендації щодо написання науково-

дослідницької роботи. – МЦЕНТУМ. – Чернівці, 2015 р. – 22 с.; 

- Катан Н.В. Методичні рекомендації щодо оформлення мультимедійної 

презентації до науково-дослідницької роботи. – МЦЕНТУМ. – Чернівці, 2015 

р. – 17 с.; 

- Кузьмінська В.В. На допомогу керівнику гуртків. – КЗ ЧОЦЕНТУМ. – 

Чернівці, 2005 р. – 34 с.; 

- Станкевич-Волосянчук О. І., Станкевич-Коваль К. І. Азбука 

поводження з твердими побутовими відходами: Навчально-методичний 

посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти „ШКОЛА У 

ПРИРОДІ”. – Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2008. – 52 с.; 
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ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами 
 

3.1. Науково-методична робота з педагогічним кадрами в МЦЕНТУМ  

Науково-методична робота в МЦЕНТУМ – це система аналітичної, 

діагностичної,науково-дослідницької, науково-практичної, інформаційної 

діяльності з метою розвитку професійної компетентності та підвищення 

якості освіти в закладі. 

Методист закладу Коваль Я.І. використовує у своїй роботі сучасні  

досягнення  психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності 

педагогів та аналізу навчально-виховного процесу. 

У 2021-2022 н. р. основними завданнями науково-методичної роботи у 

МЦЕНТУМ були: розвиток професійних компетентностей педагога з 

урахуванням ключових компетентностей вихованців, удосконалення форм і 

змісту, методів навчання та виховання дітей, забезпечення якості навчально-

виховного процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій, 

інформаційне забезпечення педагогів із проблем позашкільної освіти, 

інформування про досягнення науки, педагогічної практики, організаційно-

методична допомога в розвитку педагогічної творчості, експериментально-

дослідницькій роботі, розробка та видання навчальних та методичних 

посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання, підготовка педагогічних 

працівників до атестації. 

Методист проводила науково-методичну роботу з педагогічними 

працівниками  через  індивідуальні та колективні форми її організації. 

№ Вид заходу Тема заходу 

 

Дата К-сть 

учасни

ків 

1.  Методоб’єднання 

МЦЕНТУМ № 1 

«Організація освітнього процесу в 

гуртках» 

22.09.

2021 

7 

2. Методоб’єднання 

МЦЕНТУМ № 2 

«Електронні ресурси у методичному 

забезпеченні освітнього процесу» 

24.11.

2021 

10 

3. Методоб’єднання 

МЦЕНТУМ № 3 

«Сучасне заняття в нових умовах 

суспільства: проблеми, пошуки, 

знахідки, перспективи. Як зробити його 

джерелом якісної, натхненної, 

самостійної і творчої праці» 

17.02.

2022 

10 

4. Методоб’єднання 

МЦЕНТУМ № 4 

«Аналіз самоосвіти педагога» 

 

02.06.

2022 

8 

5. Відвідування 

занять керівників 

гуртків 

МЦЕНТУМ 

(за окремим планом) Листо

пад, 

2021 

13 

6. Консультації (індивідуальні) Пості

йно 

13 
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По закінченню навчального року кожен керівник гуртків проводить 

творчий звіт самоосвіти. Крім того, педагоги здобувають знання з 

різноманітних джерел, використовують ці знання в професійній діяльності, 

розвитку особистості та власній життєдіяльності. 

Методист МЦЕНТУМ надає оперативну допомогу окремим педагогам із 

конкретних питань професійного розвитку та педагогічної практики за 

визначеного тематикою консультацій та місцем їх проведення. Тематика 

консультацій: «Ведення ділової документації керівником гуртків», 

«Дослідницькі роботи, їх оформлення», «Самоаналіз заняття гуртка», 

«Перелік локальних нормативних актів з охорони праці в навчальному 

закладі». 

Коваль Я.І. спрямовує роботу педагогів на розробку навчальних 

програм, методичних рекомендацій щодо вивчення тем навчальних програм, 

дидактичних матеріалів, сценаріїв проведення колективних творчих справ у 

гуртку, навчально-методичних посібників. 

Тематика засідань педагогічних рад:  

1. «Аналіз навчально-виховного процесу МЦЕНТУМ за 2020-2021 н.р. 

та завдання педагогічного колективу на 2021-2022 н.р.» 

2. «Формування єдиного інформаційно-освітнього середовища як 

перспективний напрям модернізації змісту позашкільної освіти в умовах її 

реформування та суспільних викликів». 

3. «Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників МЦЕНТУМ». 

4. «Про підсумки діяльності закладу в 2021-2022 н.р. та перспективи 

роботи в 2022-2023 н.р.» 

 

3.2. Інноваційна діяльність педагогів закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 

1. Висвітлення роботи закладу на електронних ресурсах: Facebook, 

YouTube та офіційному сайті закладу. 

Зокрема, на сторінці закладу в мережі Facebook педагоги та 

адміністрація закладу висвітлюють роботу гуртків та майстер-класи для 

відвідувачів групи. 

На YouTube-каналі адміністратор розмістила відео із авторськими 

майстер-класами та презентаціями керівників гуртків 

(https://www.youtube.com/channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/videos?view

_as=subscriber). 

На сайті закладу було створено тематичну рубрику «Дистанційне 

навчання» та підрубрику «Участь у педагогічних проєктах».  В рубриці 

7. Тиждень 

педагогічної 

майстерності 

керів. гуртків 

«Знаю, вмію, ділюся досвідом» Листо

пад 

6 

https://www.youtube.com/channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/videos?view_as=subscriber
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«Дистанційне навчання» висвітлено відео із майстер-класами керівників 

гуртків та  розробки занять. 

2.У 2021-2022 н.р. продовжено роботу з Google-диском, куди педагоги 

кидають свої напрацювання. А також створено Viber-групу «Генератор ідей» 

де керівники гуртків МЦЕНТУМ обмінюються думками і посиланнями на 

цікаві сайти з ідеями для роботи з вихованцями. 

3. Залучення вихованців до участі в міських, обласних, всеукраїнських 

проєктах: Міжнародна програма GLOBE в Україні, мобільний проєкт 

GrowApp, Всеукраїнський проект «Вчителі та учні досліджують явище 

цвітіння водойм». 

4. Активно впроваджуються ідеї щодо національно-патріотичного 

виховання та популяризації української мови. Зокрема, існує гурток «Я і 

Україна», до Дня української писемності і мови проводилися виховні заходи 

для вихованців, а також двоє педагогів взяли участь у Всеукраїнському 

флешмобі – написанні радіодиктанту. 

5. Педагоги МЦЕНТУМ активно поширювали свій педагогічний досвід. 

Це і публікації на інтернет-ресурсах, і участь у конкурсах та конференціях, 

міській методичній виставці, виступи на різноманітних заходах у МЦЕНТУМ 

та на міському рівні, ведення блогу.  

Отже, освітні (педагогічні) інновації – це результат творчого пошуку 

оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. 

У нашому закладі: 

• здійснюється інтенсивне переосмислення цінностей; 

• долаються стереотипи педагогічного мислення; 

• педагогічний та дитячий колективи експериментують; 

• впроваджуються нові педагогічні ідеї, теорії, технології. 

Тому МЦЕНТУМ можна вважати відкритим до інноваційної діяльності. 

IV. Видавнича діяльність педагогів МЦЕНТУМ 

№ Назва видання Тема Автор Примітка 

1. Навчальна програма 

національно-патріотичного 

спрямування 

«Традиції 

поколінь» 

Салагор О.Г. 1 рік 

навчання,  

4 год./тижд. 

2. Дидактичний посібник до 

занять гуртків природничо-

екологічного та 

декоративно-ужиткового 

напряму 

«Еко-Арт: 

екологія і 

творчість» 

Катан Н.В., 

Горобчук 

С.В. 

 

3. Профілактична програма 

на створення  

сприятливого 

психологічного клімату у 

колективі гуртківців  

шляхом розвитку 

комунікативних навичок 

«Від доброго 

слова – 

усмішка 

довкола» 

Кобеля О.В. Для 

вихованців 

віком 7–10 

років 
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 V. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за основними 

профілями діяльності  

 

 

5.1. Порівняльна таблиця за  напрямами позашкільної освіти 

Напрями     2019/2020 н. р.       2020/2021 н. р.      2021/2022  н. р. 

гуртків дітей гуртків дітей гуртків дітей 

Всього гуртків/дітей  44 635 42 530 46 680 
Еколого-натуралістичний 44 635 41 524 46 680 

Дослідницько-

експериментальний 
- - 1 6 - - 

 

 

5.2.Порівняльна таблиця за рівнями навчання  

 

Рівні 2019/2020 н. р. 2020/2021 н. р. 2021/2022 н. р. 
Гуртків Дітей Гуртків Дітей Гуртків Дітей 

Початковий       

1 рік навчання 15 222 20 265 26 416 

2 рік навчання 3 48 1 15 2 25 

Основний       

1 рік навчання 23 321 9 106 17 224 

2 рік навчання 2 28 9 103   

Вищий       

1 рік навчання 1 16   1 15 

2 рік навчання   3 41   

 

  

5.3.Порівняльний аналіз кількості гуртківців за віковими категоріями 

Вікові 

категорії 

2019/2020 н .р. 2020/2021 н. р. 2021/2022 н. р. 

Дошкільнята - - - 

1 – 4 клас 440 308 441 

5 – 8 клас 145 192 210 

9 -11 клас 48 30 29 

Студенти 2 - - 

 

5.4.Результати участі в олімпіадах,  конкурсах,  турнірах  тощо  
Міські Обласні Всеукраїнські Міжнародні 

назва результат назва результат назва результат назва результат 

І етап 

Всеукраїнсь

кого 

конкурс 

5  

учасників: 

І місце – 3 

ІІ місце - 2 

Обласний 

збір юних 

аграрників, 

садівників, 

 2 учасника: 

І місце – 1 

ІІ місце - 1 

Всеукраїнськи

й конкурс 

Агрочелендж 

«Лабораторія 

1 учасник: 

ІІІ місце  

Європейська 

фенологічна 

кампанія 

«GLOBE 365» 

15 учасників: 
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експеримен

тально-

дослідницьк

их з 

природозна

вства 

«Юний 

дослідник» 

зоологів-

тваринників, 

квітникарів-

дизайнерів 

смаку» 

  Обласний 

конгрес 
«Живи, 

Земле!» 

1  учасник: 

ІІ місце  

Всеукраїнськи

й художній 
конкурс 

«Календар 

GLOBE-2021» 

20 

учасників: 
І місце - 1 

ІІ місце  - 2 

ІІІ місце - 3 

  

  ІІ етап 

Всеукраїнськ

ого конкурс 

експеримента

льно-

дослідницьки

х з 

природознавс

тва «Юний 
дослідник»  

5 учасників: 

І місце  - 3 

ІІ місце -  2 

 

Всеукраїнська 

інтернет-

олімпіада 

«Крок до знань 

- 2022» 

 6 учасників 

І місце – 1 

ІІ місце - 3 

 

  

  

  Всеукраїнськ

а трудова 

акція 

«Дослідницьк

ий марафон» 

1 учасник: 

ІІ місце 

 

Європейська 

фенологічна 

кампанія 

«GLOBE 365» 

10 

учасників: 

ІІІ місце - 

10 

  

    ІІІ етап 

Всеукраїнськог

о конкурс 

експериментал

ьно-

дослідницьких 

з 

природознавст
ва «Юний 

дослідник» 

2 учасників 

І місце - 2 

  

 

Міські заходи: 1 (учасників –5 , переможців -5) 

Обласні заходи:  4 (учасників –9 , переможців - 9) 

Всеукраїнські заходи:  5 (учасників – 38, переможців - 21) 

Міжнародні заходи:  (учасників – 15) 

 

5.5.Науково-дослідницька робота вихованців МЦЕНТУМ 

В 2021-2022 році вихованці працювали над 10 науково-дослідницькими 

роботами, які представили в 5 конкурсах різних рівнів.  

№ Назва проекту Автори Конкурс 

1. «Мікроґрін: 

ефективні способи 

вирощування в 

домашніх умовах» 

Томулець Єлизавета, 

вихованка гуртка «Еко-

Арт», керівник Катан Н.В. 

Всеукраїнська інтернет-

олімпіада  «Крок до знань» 

 

2. «Дослідження на 

врожайність та 

Салагор Олександра, 

Салагор Віталій, 

Всеукраїнський конкурс 

Агрочелендж «Лабораторія 
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стійкість до хвороб  

різних сортів 

томатів» 

вихованці гуртка «Основи 

фенології», керівники 

Салагор О.Г., Катан Н.В. 

смаку» 

Обласний збір юних 

аграрників, зоологів-

тваринників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів ім. 

В. Аксенина  

Всеукраїнська трудова 

акція «Дослідницький 

марафон» 

3. «Вплив різних 

стимуляторів та 

фотоперіодів на 

ростові процеси 

Граната 

звичайного» 

Болдуєв Олександр, 

вихованець гуртка «Життя 

в стилі ЕСО», керівник 

Єфтемій Д.Г. 

Обласний збір юних 

аграрників, зоологів-

тваринників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів ім. 

В. Аксенина 

Всеукраїнська інтернет-

олімпіада  «Крок до знань» 

4. «Ботанічна 

характеристика 

державного 

заказника 

«Циківська лісова 

дача» 

Бойда Анна, вихованка 

гуртка «Біологія людини 

засобами STEM-освіти», 

керівник Житарюк Ю.А. 

Обласний конгрес «Живи, 

Земле!» 

Всеукраїнська інтернет-

олімпіада  «Крок до знань» 

 

5. Спостереження за 

пожовтінням та 

озелененням листя в 

рамках 

Міжнародної 

програми GLOBE 

гурток «Юні друзі 

природи», керівник 

Герасімова Н. М., 

гурток «Основи 

фенології», керівник 

Салагор О.Г. 

гурток «Юні друзі 

природи», керівник Кузяк 

О.М. 

гурток «Планета «Еко», 

керівник Катан Н.В. 

 

6. «Цілющі води 

Буковини» 

Краснов Іван, вихованець 

гуртка «Природа – джерело 

творчості», керівник 

Салагор О.Г. 

Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний 

дослідник» 



23 

 

7. «Визначення та 

порівняння вмісту 

вітаміну С у 

цитрусах та 

фруктах» 

Рудь Назарій, вихованець 

гуртка «Планета «Еко», 

керівник Катан Н.В. 

Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний 

дослідник» 

8. «Дослідження 

якості вершкового 

масла популярних 

торгових марок» 

Григорчук Анастасія, 

вихованка гуртка 

«Екологічна стилістика», 

керівник Герасімова Н.М. 

Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний 

дослідник»  

9. «Іспанський слимак 

Arion lusitanicus. 

Умови 

життєдіяльності 

та способи 

боротьби» 

Окорокова Катерина, 

вихованка гуртка 

«Природа, творчість і 

фантазія», керівник  

Кобеля О.В. 

Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний 

дослідник» 

10. «Гуцульський 

діалект як 

вжитковий говір 

гірської частини 

Чернівецької 

області» 

Маца Марія, вихованка 

гуртка «Природа рідного 

краю», 

Керівник Коваль Я.І. 

Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний 

дослідник» 

 

5.6. Соціальне партнерство  

У закладі укладені договори із наступними організаціями: 

- Управління державного екологічного нагляду (контролю) у 

Чернівецькій області Державна екологічна інспекція Карпатського 

округу; 

- Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

- Державне підприємство «Чернівецьке ЛГ»; 

- Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр МВС України; 

-  Бібліотека філія №6 Чернівецької ЦБС; 

В цьому році укладений  договір про спільну навчально-просвітницьку 

діяльність із Комунальною установою «Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей» 

В результаті співпраці із вищезазначеними установами міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді створює умови для 

всебічно-розвиненого, ерудованого юного дослідника природи (табл.).  
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Табл.  Заходи в рамках співпраці   

№ 

з/п 
Партнер Тип заходу Дата 

1. Бібліотека філія №6 

Чернівецької ЦБС 

Майстер-клас, поробки з 

вторинної сировини «Діти за 

чисте довкілля» 
22.03.22 

2. КУ «Чернівецька 

обласна бібліотека для 

дітей» 

 

Виховний захід до Дня 

соборності України 
21.01.22 

Майстер-клас Акція «Ангели 

пам’яті» 
18.02.22 

Майстер-клас до Дня Всіх 

закоханих «Подарунок коханій 

мамі» 

14.02.22 

Майстер-клас "Найкраща 

новорічна іграшка своїми 

руками" 

28.12.21 

Виховний захід до дня св. 

Миколая 
20.12.21 

Майстерка добра з 

виготовлення ангеликів для акції 

"Подаруй хвилини щастя" 

20.12.21 

Майстер-клас "Ліхтарик 

Джека" 
30.11.21 

Хеловінські гарбузики із 

вторинної сировини 
31.11.21 

3. Інститут біології, хімії 

та біоресурсів 

Чернівецького 

національного 

університету імені 

Юрія Федьковича 

Проведення дослідів на кафедрі 

Екології та біомоніторингу 

ІБХБ до науково-дослідницької 

роботи Визначення якості 

вершкового масла популярних 

торгових марок» 

січень 2022 

 

 

5.7. Участь в проєктах різних рівнів 

№ 

з/п 

Назва проєкту Мета проєкту Учасники Примітка 

1. Проєкт 

«Екоальтанка» за  

сприяння 

Британської Ради в 

Україні 

(довгостроковий 

проект) 

Створення 

екозони для 

відпочинку та 

дозвілля 

учнівської молоді 

м. Чернівці 

учнівська 

молодь м. 

Чернівців, 

керівник 

гуртків 

МЦЕНТУМ 

Салагор О.Г. 

проведено 3 

заходів 
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2. Екопроект 

благодійного 

фонду “Карітас 

Чернівці” за 

сприяння 

посольства 

Фінляндії 

«Збереження 

біорізноманіття: 

знати і діяти. 

Програма 

неформальної 

освіти для 

підлітків» 

(жовтень-грудень) 

Екопросвітницька 

діяльність серед 

учнівської молоді 

міста Чернівці 

вихованці 

гуртка 

«Біологія 

людини 

засобами 

STEM-

освіти» 

МЦЕНТУМ: 

Волошина 

Евеліна, 

Корбут 

Вікторія, 

Руснак 

Вікторія, 

Гапей Ольга, 

Федірчик 

Анна-Ніколь;  

керівник 

Давиденко 

Ю.Ю. 

Учасники 

проекту 

розробили та 

захистили 

власні 

екологічні 

проєкти  

3. Європейська 

фенологічна 

кампанія в рамках 

міжнародної 

програми GLOBE 

(вересень-

листопад) 

Спостереження 

за пожовтінням 

листя 

вихованці 

гуртків 

«Життя в 

стилі ЕСО», 

керівники 

Герасімова 

Н.М., 

Єфтемій 

Д.Г. 

дані по 

спостереженню 

внесені у 

міжнародну 

базу даних 

програми  

GLOBE; 

10 вихованців 

отримали 

грамоти за ІІІ 

місце по Україні 

по кількості 

внесених даних 

4. Європейська 

фенологічна 

кампанія в рамках 

міжнародної 

програми GLOBE 

(березень-травень) 

Спостереження 

за позелененням 

листя 

вихованці 

гуртків 

«Життя в 

стилі ЕСО», 

«Планета 

«Еко», 

«Основи 

фенології» 

керівники 

Герасімова 

Н.М., Катан 

дані по 

спостереженню 

внесені у 

міжнародну 

базу даних 

програми  

GLOBE 
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Н.В., 

Салагор О.Г. 

5. Створення 

екологічної стежки 

«Ліс – скарбниця 

Буковини» 

в рамках 

міжнародного 

проекту «Зелене 

партнерство – 

Програма «Юні 

рейнджери 

України» 

Створення 

екологічної 

стежки на 

території 

Садгірського 

лісництва 

МЦЕНТУМ 

ЗОШ №31 

Облаштовано 4 

навчально-

розвивальні 

зупинки, 6 

пластикових 

стендів та 10 

навчальних 

банерів 

6. Проєкт «Зміцнення 

місцевої економіки 

та доброго 

врядування», який 

впроваджується 

ГО «Освіта для 

успіху» за 

фінансової 

підтримки Ради 

Європи 

 

Отримання 

коштів для 

облаштування 

лабораторії з 

вирощування 

мікрозелені  

(4 000 Є) 

 

МЦЕНТУМ 

ЗЗСО №16 

Проект подано 

на відбір  

 

5.8. Участь у Всеукраїнському STEM-тижні (25-29.04.2022 р.) 

№ 

з/п 
Назва роботи 

Залучено 

дітей 
ПІБ педагога 

1. Заняття «Органи дихання 

людини» 

10 Давиденко Ю. Ю. 

2. Заняття «Виникнення гір та 

вулканів на планеті Земля» 
6 Салагор О. Г. 

3. Заняття "Використання 

геометричних фігур в аплікації"  
6 Кобеля О. В. 

4. Заняття «Види та типи хмар» 8 Гоюк О. М. 

5. Заняття «Магія кольору» 10 Катан Н. В. 

6. Заняття «Весняні прибульці» 6 Герасімова Н.М. 

7. Методична розробка 

«Екологічна гра «Сміття сортуй 

– планету врятуй!» 

- Герасімова Н.М. 

8. Методична розробка «Настільна 

гра «Перегони сміттєвозів» 
- Катан Н.В. 

 



27 

 

Долучилося – 6 педагогів, які провели 6 занять та надіслали 2 методичні 

розробки. До занять було залучено 56 вихованців МЦЕНТУМ, в тому числі 

23 дитини тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Кожне із занять 

опублікували на сторінці «Відділ STEM-освіти ІМЗО» в соцмережі Facebook. 

По завершенню педагоги та учасники отримали сертифікати учасників. 

 

VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в 

закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти 

області 

6.1. Участь у міських, обласних, міжнародних, всеукраїнських заходах з 

еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. Творчі досягнення 

здобувачів освіти 

 
Міські Обласні Всеукраїнські Міжнародні 

назва результа

т 

назва результа

т 

назва результа

т 

назва Резуль

тат 

VІІІ 

міський 

фестиваль 

декоративн

о-

прикладног

о 

мистецтва  

«Садгірсь

кі коралі» 

4 

учасник

и 

Обласний 

етап 

Всеукраїнс

ької 

природо 

охоронної 

акції 

«День 

юного 

натураліст

а» 

188 

учасникі

в 

 

Обласний етап 

всеукраїнської 

акції «Птах 

року» 

32 

учасник

и: 

ІІ м – 2 

ІІІ м - 4 

Участь у 

екопроекті 

від 

посольства 

Фінляндії, 

спільно з 

благодійни

м фондом 

«Карітас 

Чернівці» 

8 

учасни

ків 

Міський 

етап 

конкурсу 

юних 

дизайнерів 

«Осіння 

палітра» 

8 

учасникі

в: 

ІІІ м - 1 

Обласний 

етап 

всеукраїнсь

кої акції 

«Птах 

року» 

36 

учасникі

в: 

І м – 7 

ІІ м – 3 

ІІІ м - 6 

Всеукраїнський 

двотуровий 

конкурс 

мистецтв  

«Різдвяна 

Україна» 

(Київ) 

1 

учасник: 

І м - 1 

  

Міський 

етап 

щорічної 

новорічно-

різдвяної 

виставки 

«Новорічн

а компо-

зиція» 

49учасн

иків: 

І м – 3 

ІІ м – 3 

ІІІ м - 7 

Обласний 

етап 

конкурсу 

малюнків 

«Про що 

розповів 

осінній 

листок» 

56 

учасник

и 

І м – 3 

ІІ м – 5 

ІІІ м - 6 

Всеукраїнський 

дистанційний 

конкурс 

«Екологічна 

грамотність»                                     

14 

учасникі

в: 

І м – 9 

ІІ м – 2 

 

  

  Обласний 

етап 

щорічної 

новорічно-

різдвяної 

виставки 

1 

учасник: 

І м – 1 

Всеукраїнський 

етап 

природоохорон

ної акції «День 

зустрічі 

птахів» 

1 

учасник: 

(результ

ати 

очікуют

ься) 
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«Новоріч-

на компо-

зиція» 

  Конкурс 

обласної 

фотовистав

ки 

«Україна – 

це ми!» 

4 

учасник

и: 

І м – 1 

Всеукраїнський 

етап юнацького 

фестивалю «В 

об’єктиві 

натураліста» 

1 

учасник

и: 

І м – 1  

   

  Обласний 

етап 

Всеукраїнс

ького 

юнацького 

фестивалю 

«В 

об’єктиві 

натураліст

а» 

28 

учасникі

в: 

ІІ м – 3 

ІІІ м - 3 

    

  Обласний 

етап 

щорічної 

Всеукраїнс

ької акції 

«Годівнич

ка» 

10 

учасникі

в: 

І м – 4  

ІІ м – 2 

ІІІ м - 2 

    

  Обласний 

етап 

природоох

оронної 

акції 

«День 

зустрічі 

птахів» 

81 

учасникі

в: 

Гран-прі 

- 1 

І м – 1 

ІІІ м - 1 

    

  Обласна 

виставка-

конкурс 

«Галерея 

мистецтв» 

33 

учасник

и: 

ІІІ м.- 7 

    

  Обласний 

етап 

Всеукраїнс

ького 

конкурсу 

дитячого 

малюнку 

«Зоологічн

а галерея» 

3 

учасник

и 

(результ

ати 

очікуют

ься) 

    

        

Всього: 

3 заходи 61 10 заходів 440 5 заходів 49 1 захід 8 
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міського 

рівня 
учасник 
І м. – 3; 

ІІ м. - 3; 

ІІІ м. -8. 

обласного 

рівня 
учасникі

в: 

Гран-прі 

- 1 

І м. – 17; 

ІІ м. - 13; 

ІІІ м. - 25. 

всеукраїнсь

кого рівня 
учасникі

в: 

І м. – 11; 

ІІ м. - 4; 

ІІІ м. - 4. 

міжнародно

го рівня 
учас

ники 

 

 

6.2. Організація та зміст  виховних заходів  
№ 

з/п 

Назва заходу Кількість 

учасників 

1 Тематичні заходи з нагоди проведення місячника безпеки дорожнього 

руху  

516 

2 Тематичні заходи до Дня позашкілля  30 

3 Тематичні заходи до Дня міста 649 

4 Тематичні заходи до Дня козацтва, Обласна інформаційна кампанія 

«Сила нескорених або уклін вам, Захисники України!»  

284 

5 VІІІ міський фестиваль декоративно-прикладного мистецтва  «Садгірські 

коралі» 

4 

6 Участь у екопроекті від посольства Фінляндії, спільно з благодійним 

фондом «Карітас Чернівці»  

8 

7 Обласний етап конкурсу юних дизайнерів «Осіння палітра» 8 

8 Обласний етап всеукраїнської акції «Птах року» 36 

9 Всеукраїнський етап всеукраїнської акції «Птах року» 32 

10 Тематичні заходи до Дня української писемності та мови 43 

11 Обласний етап всеукраїнської  природоохоронної акції «День юного 

натураліста» 

188 

12 Тематичні заходи з нагоди проведення тижня пожежної безпеки  598 

13 Обласний етап конкурсу малюнків «Про що розповів осінній листок» 56 

14 Міський етап щорічної новорічно-різдвяної виставки «Новорічна 

композиція» 

49 

15 Обласний етап щорічної новорічно-різдвяної виставки «Новорічна 

композиція» 

1 

16 Майстер-клас для дітей «Розписування пряників до Святого Миколая» 40 

17 Конкурс обласної фотовиставки «Україна – це ми!» 4 

18 Майстер-класи «Різдвяні вечорниці» 21 

19 Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» 

28 

20 Заходи з відзначення Дня соборності України              70 

21 Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв  «Різдвяна Україна» (Київ) 1 

22 Всеукраїнський дистанційний конкурс «Екологічна грамотність»                                     14 

23 Обласний етап щорічної Всеукраїнської акції «Годівничка» 10 

24 Обласний заочний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «День 

зустрічі птахів» 

81 

25 Всеукраїнський етап Всеукраїнської природоохоронної акції «День 

зустрічі птахів» 

1 

26 Заходи, спрямовані на єднання та підтримку України (День Єднання) 147 

27 Заходи із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

139 

28 Флешмоб дитячих малюнків «ЗСУ - найкращі» 33 
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29 Заходи до Дня довкілля 42 

30 Тиждень виховних  заходів до Великодня 221 

31 Обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» 33 

32 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна 

галерея» 

3 

33 Заходи до Дня матері 174 

34 Заходи з відзначення Всесвітнього Дня вишиванки 123 

35 Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей 295 

36 Тематичні заходи з нагоди проведення тижня безпеки дорожнього руху  476 

37 Тематичні заходи з нагоди відзначення Дня захисту дітей 54 

38 Тематичні заходи з нагоди проведення тижня з основ безпеки 

життєдіяльності  

495 

39 Екскурсія у Чернівецький обласний краєзнавчий музей 20 

40 Екскурсія у с. Мамаївці Чернівецького району на гарбузове поле 16 

41 Екскурсія у Чернівецький академічний обласний  музично-

драматичний теат ім.О.Кобилянської 

10 

42 Екскурсія у Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича 11 

43 Екскурсія у Чернівецький центр культури «Вернісаж» 18 

44 Екскурсія в природу 24 

45 Дводенна екскурсія у Чернівецький центральний парк культури і 

відпочинку ім.Т.Г.Шевченка 

20 

46 Шестиденна екскурсія у Чернівецький зоологічний музей 71 

47 Екскурсія у ботанічний сад Чернівецького національного університету 

ім.Ю.Федьковича 

10 

48 Екскурсія вулицями рідного міста 57 

49 Екскурсія у Чернівецький вернісаж. Знайомство з творчістю митців 

рідного краю 

36 

50 Екскурсія у Кінний двір. Участь у природоохоронній акції «День юного 

натураліста» 

116 

51 П’ятиденна екскурсія у центр стерилізації тварин м. Чернівці.  129 

52 Чотириденна екскурсія у ботанічний сад ЧНУ з метою вивчення рослин 

рідного краю восени 

50 

53 Екскурсія на військову кафедру ЧНУ та у військову частину 

Чернівецького десантного аеромобільного батальйону 

25 

54 Екскурсія  у краєзнавчий музей 36 

55 Екскурсія у парк історії Землі, с.Підгір’я Івано-Франківської області 28 

56 Екскурсія у парк ім.Т.Г.Шевченка 24 

57 Екскурсія в аеропорт м.Чернівці 12 

58 Екскурсія у зоологічний музей 114 

59 Екскурсія у десантну частину 11 

60  Екскурсія до головної ялинки міста 80 

61 Екскурсія у музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської 12 

62 Екскурсія у зимовий парк ім.Т.Г.Шевченка. Зимові екологічні розваги 18 

63 Екскурсія по місту «Новорічні Чернівці» 15 

64 Екскурсія до новорічної ялинки та у краєзнавчий музей на виставку 

«Новорічна композиція» 

103 

65 Екскурсія до будиночка Св.Миколая 18 

66 Екскурсія до Новорічної ялинки та кінотеатр Чернівці на перегляд 

мультиплікаційного фільму «Великий червоний пес Кліффорд» 

44 

67 Екскурсія у Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича 28 
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68 Екскурсія у ботанічний сад ЧНУ з метою вивчення рослин рідного  

краю навесні 

10 

69 Екскурсія у ЦПКіВ ім.Т.Шевченка 24 

  

Всього: 

 

6177 

   

 

 

 

6.3. Організація та зміст заходів з патріотичного виховання 
№ 

з/п 

Назва заходу Кількість 

учасників 

1 Тематичні заходи до Дня міста 649 

2 Тематичні заходи до Дня козацтва. Обласна інформаційна кампанія 

«Сила нескорених або уклін вам, Захисники України!»  

284 

3 Конкурс обласної фотовиставки «Україна – це ми!» 4 

4 Майстер-класи «Різдвяні вечорниці» 21 

5 Заходи з відзначення Дня соборності України              70 

6 Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв  «Різдвяна Україна» (Київ) 1 

7 Заходи, спрямовані на єднання та підтримку України (День Єднання) 147 

8 Тематичні заходи до Дня української писемності та мови 43 

9 Заходи із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

139 

10 Флешмоб дитячих малюнків «ЗСУ - найкращі» 33 

11 Тиждень виховних  заходів до Великодня 221 

12 Обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» 33 

13 Заходи до Дня матері 174 

14 Заходи з відзначення Всесвітнього Дня вишиванки 123 

15 Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей 295 

16 Екскурсія у Чернівецький обласний краєзнавчий музей 20 

17 Екскурсія у Чернівецький академічний обласний  музично-

драматичний теат ім.О.Кобилянської 

10 

18 Екскурсія у Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича 11 

19 Екскурсія у Чернівецький центр культури «Вернісаж» 18 

20 Екскурсія у Чернівецький центральний парк культури і відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка 

20 

21 Екскурсія вулицями рідного міста 57 

22 Екскурсія у Чернівецький вернісаж. Знайомство з творчістю митців 

рідного краю 

36 

23 Екскурсія на військову кафедру ЧНУ та у військову частину 

Чернівецького десантного аеромобільного батальйону 

25 

24 Екскурсія  у краєзнавчий музей 36 

25 Екскурсія у парк історії Землі, с.Підгір’я Івано-Франківської області 28 

26 Екскурсія у парк ім.Т.Г.Шевченка 24 

27 Екскурсія в аеропорт м.Чернівці 12 

28 Екскурсія у десантну частину 11 

29 Екскурсія до головної ялинки міста 80 

30 Екскурсія у музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської 12 

31 Екскурсія по місту «Новорічні Чернівці» 15 
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32 Екскурсія до новорічної ялинки та у краєзнавчий музей на виставку 

«Новорічна композиція» 

103 

33 Екскурсія до будиночка Св.Миколая 18 

34 Екскурсія у Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича 28 

35 Екскурсія у ЦПКіВ ім.Т.Шевченка 24 

   

 Всього: 2824 

 

VІІ. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти у засобах масової інформації, у соціальних мережах, робота сайту 

Робота закладу постійно висвітлюється на наступних цифрових 

ресурсах: Facebook, YouTube та офіційний сайт закладу. 

Зокрема, на сторінці закладу в мережі Facebook педагоги та 

адміністрація закладу розмістила 61 допис, які висвітлюють роботу закладу. 

Крнтент YouTube-каналу поповнився на 11 відео: 3 відео, які 

висвітлюють роботу закладу та гуртків, 5 відео із науковими роботами 

вихованців, 3 відео із майстер-класами. 

Згідно Закону України «Про освіту», стаття 30 «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти» на офіційний сайті  закладу 

висвітлена вся необхідна інформація для відвідувачів сайту. Рубрика 

«Новини» постійно оновлюється та висвітлює роботу закладу. В 2020-2021 

сайт поповнено на 26 публікацій. 

 

VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів. 

  

 На виконання   листа управління освіти Чернівецької міської ради від 

31.05.2022 «Про проведення належного літнього відпочинку  та організації   

змістовного дозвілля дітей у 2022 році», виконання наказу   МЦЕНТУМ «Про 

затвердження заходів МЦЕНТУМ щодо організації змістовного дозвілля 

та відпочинку дітей Чернівецької міської територіальної громади влітку 

      2022 року»вихованці МЦЕНТУМ, діти внутрішньо переміщених осіб та діти 

Чернівецької територіальної громади  оздоровлювалися протягом 06.06-

08.07.2022 в таборі денного відпочинку «Країна Юннатія» на базі 

МЦЕНТУМ. Керівники гуртків організували дітям цікаві майстер-класи, 

екскурсії, лабораторні практикуми, виховні заходи тощо (за окремим планом 

роботи). 

 

ІХ. Відомості про матеріальну базу та використання сучасних 

інформаційних технологій в закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму (вказати точні реквізити: поштові адреси, 

телефони,email).  

 

Протягом 2022 року  бюджетних коштів на проведення поточного 

ремонту кабінетів гурткової роботи не виділено. 

Силами педагогічного колективу планується: 
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- проведення поточного ремонту (липень-серпень 2022) у навчальних 

кабінетах для підготовки закладу до нового навчального року; 

- створення тематичного куточка української мови (серпень 2022). 

 

 

 

Довідкові дані 

 

1 

 

Місцезнаходження об'єкта  58021, м.Чернівці, 

вул.Білоруська,77 

2 Підпорядкованість  Управління освіти 

Чернівецької міської ради 

3 Код діяльності (КВЕД) 85,51 

4 Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 38843773 

5 Форма власності комунальна 

6 Робочий телефон 58-28-39 

7 Електронна адреса mcentum@meta.ua 

8 Cайт http://mcentum.edukit.cv.ua/ 
 

 

 

 

Х. Чисельність і педагогічний склад  МЦЕНТУМ  

      Штатний розпис  МЦЕНТУМ в 2021-2022 навчальному році включав: 

директора, завідуючих відділами (2 ставки), методиста (1 ставка), 10 

керівників гуртків,  секретаря-друкарки (0,5 ставки), практичного психолога 

(0,5 ставки). 

        На початку навчального року адміністрацією закладу складений 

тарифікаційний список, в якому фіксується: освітній рівень педагогічного 

працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряд, тижневе навантаження. 

Протягом навчального року у список вносяться зміни щодо тижневого 

навантаження, підвищення тарифного розряду, встановлення надбавки за 

вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога тощо. 

     Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за 

останні п’ять років в середньому становить 18 годин. Розподіл тижневого 

навантаження здійснюється директором, з урахуванням можливостей та 

потреб закладу та погоджується з ПК. 
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№  

п/

п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Посада 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
 с

т
а

ж
 

п
е
д

а
г
о

г
іч

-

н
о

ї 

р
о

б
о

т
и

 

1 2 3 4 

1 Баранець Оксана 

Станіславівна 

директор 24р. 

2 Герасімова 

Надія Миколаївна 

Керівник гуртка 6 р. 

3 Горобчук 

Світлана Володимірівна 

Керівник гуртка 14 р.9 міс. 

4 Гоюк Оксана Михайлівна Керівник гуртка 15 р. 

5 Малованюк  Юлія Юріївна Керівник гуртка 5 р.8 м. 

6 Катан  

Наталія Валеріївна 

Завідуюча відділом 9 р. 2міс. 

7 Салагор Оксана 

Геннадіївна 

Керівник гуртка 3 р. 

8 Коваль  

Ярослава Іванівна 

Методист 7 р.7 м. 

9 Кобеля Олена 

Вікторівна 

Практичний психолог 12 р. 2 м. 

10 Комарницька 

Олеся Миколаївна 

(у відпустці по догляду  за 

дитиною) 

Завідуюча відділом 

 

9 р.1 м. 

11 Приймак Карина 

Олександрівна 

(в відпустці по догляду  за 

дитиною) 

Керівник гуртка 

 

4р. 8міс. 

12 Шевчук Марина 

Олександрівна 

Керівник гуртка 

 

8 р. 

    

 

ХІ. Основні завдання на 2023 рік: 

- забезпечення закладу власною точкою доступу до інтернет-

з’єднання; 

- комп’ютеризація та впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес; 

- створення умов для відвідування гурткових занять дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами; 
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- поточний ремонт кабінетів гурткової роботи та покращення 

матеріально-технічної бази закладу. 

 

 

 


	1. Висвітлення роботи закладу на електронних ресурсах: Facebook, YouTube та офіційному сайті закладу.
	Зокрема, на сторінці закладу в мережі Facebook педагоги та адміністрація закладу висвітлюють роботу гуртків та майстер-класи для відвідувачів групи.
	На YouTube-каналі адміністратор розмістила відео із авторськими майстер-класами та презентаціями керівників гуртків (https://www.youtube.com/channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/videos?view_as=subscriber).
	Міські заходи: 1 (учасників –5 , переможців -5)
	Обласні заходи:  4 (учасників –9 , переможців - 9)
	Всеукраїнські заходи:  5 (учасників – 38, переможців - 21)
	Міжнародні заходи:  (учасників – 15)
	5.5.Науково-дослідницька робота вихованців МЦЕНТУМ
	В 2021-2022 році вихованці працювали над 10 науково-дослідницькими роботами, які представили в 5 конкурсах різних рівнів.
	5.6. Соціальне партнерство
	5.7. Участь в проєктах різних рівнів
	5.8. Участь у Всеукраїнському STEM-тижні (25-29.04.2022 р.)
	Долучилося – 6 педагогів, які провели 6 занять та надіслали 2 методичні розробки. До занять було залучено 56 вихованців МЦЕНТУМ, в тому числі 23 дитини тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Кожне із занять опублікували на сторінці «Відділ STEM-освіти...
	Робота закладу постійно висвітлюється на наступних цифрових ресурсах: Facebook, YouTube та офіційний сайт закладу.
	Зокрема, на сторінці закладу в мережі Facebook педагоги та адміністрація закладу розмістила 61 допис, які висвітлюють роботу закладу.
	Крнтент YouTube-каналу поповнився на 11 відео: 3 відео, які висвітлюють роботу закладу та гуртків, 5 відео із науковими роботами вихованців, 3 відео із майстер-класами.
	Згідно Закону України «Про освіту», стаття 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» на офіційний сайті  закладу висвітлена вся необхідна інформація для відвідувачів сайту. Рубрика «Новини» постійно оновлюється та висвітлює роботу зак...

