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        Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» (далі – КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ») 

у  2020   році  спрямував  свою діяльність   на виконання     завдань,  визначених 

законодавчими документами  у сфері позашкільної освіти – Конституцією 

України,  Законами України   «Про освіту», «Про   позашкільну освіту»,  «Про 

охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Загальною 

декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням 

про позашкільний навчальний заклад, Стратегією розвитку позашкільної освіти,      

нормативними документами про діяльність закладів освіти в умовах карантину, 

а також Статутом КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ».                                                                                                              

 Державна політика щодо позашкільної освіти та вимоги сучасності 

визначають такі основні завдання:  

         - розвиток системи позашкільної освіти відповідно до сучасних вимог, 

світових тенденцій і викликів; 

         - розширення функцій закладу позашкільної освіти як центру освітньої, 

соціокультурної та громадянської діяльності;  

         - рівний доступ до позашкільної освіти, розвиток мережі закладів 

позашкільної освіти, відповідність інфраструктури позашкільної освіти 

потребам і запитам населення;  

 - створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 

розвитку дітей та учнівської молоді, підвищення рівня охоплення позашкільною 

освітою в тому числі - осіб з особливими освітніми потребами; 

  - оновлення  змісту, форм і методики дистанційної освіти з урахуванням 

комплексного підходу в умовах поширення коронавірусу «Covid-19; 

  - роль суспільних інституцій, спільноти батьків, громадськості у розвитку 

позашкільної освіти, забезпечення її вагомості у вихованні молодого покоління 

українців. 

 Колектив КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» плідно працює над вирішенням цих 

завдань, виконуючи координуючу функцію у серед  закладів позашкільної 

освіти науково-технічного напряму  Львівщини. 

         У 8 профільних ЗПО, а також у технічних відділах трьох комплексних 

закладів області  в 2019-20 навчальному році в  517 гуртках  навчається 6215  

учнів.   Популярними серед учнівської молоді є  гуртки інформаційних 

технологій, радіоелектронного конструювання та приладобудування, 

робототехніки,  різноманітних напрямків спортивно-технічного моделювання, 

автомотосправи, прикладної технічної творчості, дизайнерів. 

 Протягом року для юних техніків області проведено  8 масових заходів з 

науково-технічної творчості, в яких взяли участь понад 300 школярів.  

На високому рівні проводились   змагання з трасового автомоделювання, 

конкурси-виставки  (науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук 

і творчість – тобі, Україно!», декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край», фотоаматорства «Моя Україно!», « Космічні 

фантазії»,   з початкового технічного моделювання для молодших школярів – 

«Різдвяна шопка», змагання юних автомоделістів та з радіоаматорства 

(енергозберігаючих технологій «З технікою – наввипередки!»,  

радіоелектронного конструювання та приладобудування).  
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 Традиційними вже стала серед учнів початкових і середніх класів  

обласна вікторина юних ерудитів «Цікава астрономія» (спільно з астрономічною 

обсерваторією ЛНУ імені Івана Франка, а також обласний конкурс дитячої 

творчості «Техніка майбутнього +».  

У Всеукраїнських виставка-конкурсах з науково-технічної творчості 

учнівської молоді вихованці позашкільних закладів Львівщини отримали 13 

нагород Українського державного центру позашкільної освіти: 

- конкурс «Космічні фантазії» 1 перше місце і 2 других місця; 

- виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

край»  4 перших місця, 4 других і 4 третіх; 

- фотоконкурс  3 перших місця, 1 друге місце. 

- конкурс «Космос. Людина. Духовність» 1 третє місце.          

     Проведено 4 заходи  Львівського обласного учнівського парламенту 

«ЛОУП»- конкурс малюнків «Закон. Порядок. Достаток.», обласний конкурс 

«Мій вибір – життя без наркотиків», до 155 річниці від дня народження 

митрополита Андрея Шептицького, форум StudyDo.   

           З метою ефективної координації діяльності   закладів позашкільної освіти 

Львівщини проведено спільно з ЛОІППО    засідання   методоб’єднань 

керівників технічних гуртків  23 жовтня та 23 грудня, керівників 

радіолюбительських гуртків 24 жовтня, активну участь взяли педагоги в 

Всеукраїнських семінарах-практикумах спільно з УДЦПО 23-27 листопада.  

 Педагоги  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» приділяли значну увагу заходам з 

формування у вихованців громадянської позиції українця-патріота: флешмоб   

«Єднання»  22 січня, лекція з історії «День пам’яті Героїв Крут» - 29 січня, 

вшанування пам’яті героїв Небесної сотні - 20 лютого,  святковий захід до дня 

захисника України 14 жовтня, відзначення дня Гідності та Свободи 21 

листопада.   

 Триває активна співпраця  з Львівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, завдяки якій успішно проведено курсову 

перепідготовку керівників  гуртків в області. Також кращі педагоги КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» прочитали лекції та провели майстер-класи для слухачів курсів. 

        Проте, є ряд проблемних питань  в педагогічній діяльності з розвитку 

технічної творчості учнівської молоді.  Зокрема робота в умовах карантину для 

забезпечення освітнього процесу відповідно до сучасних вимог потребує 

значного оновлення матеріально-технічна база . Проблемним в області є кадрове 

забезпечення педагогами-позашкільниками вузької спеціалізації.  Для 

подальшого вдосконалення науково-методичного та навчально-методичного  

забезпечення позашкільної роботи необхідно також сучасне технічне 

обладнання, придбання якого потребує сьогодні значних коштів. 

Виходячи з викладеного вище, колектив КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» визначив  

на  2021 рік  пріоритетними такі завдання: 

          - створення умов для постійного оновлення змісту позашкільної освіти, 

розвитку гармонійної творчої особистості, розширення знань і компетентностей 

щодо технічних професій з подальшим самовизначенням та організація 

змістовного дозвілля молоді; 
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  - залучення учнівської молоді сільської місцевості до науково-технічної, 

дослідницької та пошукової діяльності шляхом збільшення кількості  учнівських 

об’єднань на базі сільських шкіл та окремих територіальних громад; 

    - впровадження у освітній процес елементів інклюзивної та STEM-освіти, 

а також розширення мережі гуртків для дітей з особливими освітніми 

потребами;  

           -  подальше впровадження в освітній процес комп’ютерних  технологій, 

оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх 

ступенях навчання; 

           -  вдосконалення науково-методичної роботи та впровадження новітніх 

навчальних методик у освітній процес, розробка профільних дидактичних 

навчальних матеріалів; 

 -   формування у молодого покоління свідомого ставлення до здорового 

способу життя, фізичного та духовного вдосконалення, світогляду громадянина-

патріота; 

          - підтримка професійної компетентності педагогічних працівників, 

підвищення їх фахової майстерності, стимулювання потреби впровадження  

новітніх навчальних технологій та форм навчально-виховної роботи; 

-  покращення матеріально-технічної бази закладу.    

 

І. Створення організаційно-педагогічних умов  

для здобуття дітьми позашкільної освіти 
     1.1  Розробити та реалізувати заходи щодо інформування учнівської молоді 

про набір у гуртки  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» 

                                   до  01 вересня                 заст. дир. Чура Г.М. 

    1.2. Підготувати інформаційні стенди, фото- та відеоматеріали про діяльність  

дитячих творчих  технічних об’єднань КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»   

                                       до 01 вересня         методисти,  керівники гуртків  

    1.3. Поширити  в комп’ютерній мережі оголошення про набір учнів у гуртки 

та День відкритих дверей.  

                     до 15вересня              педпрацівники КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» 

 ( за окремим графіком). 

1.4  Провести on-Line День відкритих дверей КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». 

                                             15 вересня        педпрацівники  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»  

  

     1.5   Організаційна робота щодо залучення дітей та молоді  у гуртки, 

формування гурткових груп 

                                                  до 15 вересня, 15 січня          керівники гуртків    

         

1.6  Провести засідання тарифікаційної комісії щодо розподілу      

педагогічного навантаження. 

                                  до    03 вересня          директор     Опенько С.А. 

 

   1.7   Провести нараду педагогічного колективу з питань підготовки до нового 

навчального року та розподілу педнавантаження та атестації педагогічних 

працівників. 
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                                         03 вересня          директор     Опенько С.А. 

 

    1.8  Скласти розклад занять гуртків  

-      на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року             до 10 січня                    

          -       на  I півріччя 2020-2021 навчального року             до 15 вересня       

                                                                                      заст.директора Чура Г.М. 

    1.9. Провести огляд  кабінетів і навчальних лабораторій  та їх готовність до 

нового навчального року.                                                     до 05вересня            

                  Чорненький Ю.В.,Стадник А.Д.  

Топольник Х.В.,Адамовський І.В, 

 

1.10. Проаналізувати і затвердити навчальні плани роботи гуртків  відповідно 

до типової освітньої  програми та в період дистанційного навчання   

                                            до  15 вересня                     директор  Опенько С.А. 

   заст.директора Чура Г.М. 

 

      1.12. Провести маркентигове дослідження щодо організації роботи гуртків, 

секцій за потребами дітей та їхніх батьків та зробити аналіз мережі учнівських 

об’єднань                                                                                   серпень-вересень                           

                                                                                керівники гуртків, методисти 

 

      ІІ. Забезпечення ефективності освітнього процесу. 
 

 2.1 Відповідно до концепції розвитку позашкільної освіти, з урахуванням 

потреб учнів, їх батьків та можливостей КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», згідно Статуту 

навчального закладу, відкрити нові та продовжити роботу гуртків за профілями :  
- автомоделювання (трасові, кімнатні кордові та кордові автомоделі, на базі 

КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ») ;  

- мотосправи та картингу (КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»); 

- авіамоделювання (вільнолітаючі – КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», ЗОШ№2 с. 

м.т. Щирець Пустомитівського району); 

- операторів колективної КХ-радіостанції  (на базі КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» 

КЗ ЛОР «Спеціалізована школа-інтернат №1 імені Б.-І Антонича», 

Народного дому м.Яворова); 

- цікава математика (КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»); 

- радіоелектроніки та конструювання (КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»); 

- технічний дизайн (ЗОШ №52  та №87 імені Ірини Калинець м.Львова, та 

КЗ ЛОР «Спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв» 

с.м.т.Підбуж Дрогобицького району); 

- робототехніка (КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» та КЗ ЛОР «Спеціалізована 

школа-інтернат №1 імені Б.-І Антонича»); 

- ПТМ (Школа-садок «Софія» та ЗОШ№27 ім.Героя Небесної Сотні Юрія 

Вербицького та КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», НВК «Школа-гімназія с.Тухля» 

Сколівського району );   

- моделювання іграшок-сувенірів (КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», ЗОШ №27 та 

школа-садок «Софія» м.Львова); 
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- орігамі ; 

- юних  журналістів; 

- художньої обробки дерева (НВК «Школа-гімназія с.Тухля»); 

- килимарства (ЗОШ І-ІІІст. с.Глиняни Золочівського району); 

- гончарства і кераміки (КЗ ЛОР НРЦ «Світанок» м.Червонограда); 

- художньої вишивки «Рушничок» (КЗ ЛОР НРЦ «Світанок» 

м.Червонограда); 

- учнівського самоврядування «Лідер» (КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»). 

                                               з 15 вересня до 30 червня           керівники гуртків 

2.2  Забезпечити формування мережі гуртків за ступеневими рівнями, узгодити 

навчальні програми і плани, сприяти керівникам гуртків у складанні робочих 

планів гурткової роботи на навчальний рік. Особливу увагу приділити 

розширенню мережі гуртків для дітей з особливими освітніми потребами 

                                               до 15  вересня   

заступник директора з НВР, методисти за напрямками  

 2.3 З метою доступності учнівської молоді області до позашкільної освіти 

розширити мережу гуртків у сільській місцевості, зокрема, шляхом співпраці з 

ОТГ, в тому числі  на умовах співфінансування. 

директор,  до вересня   

    2.4  Забезпечити розвиток і підтримку інноваційних педагогічних технологій, 

дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування, 

висвітлення питань позашкільної освіти в засобах масової інформації 

                     протягом року        заступник директора Стадник А.Д., 

методист Уляницький Ю.А.       

   2.5  Провести творчі звіти гуртків, виставки робіт  (за окремим планом) 

                                                                              травень-червень             

                                    заступник директора Чура Г.М,  керівники гуртків 

    2.6    Активізувати тристоронню співпрацю місцевої влади, закладів 

позашкільної освіти і громадськості у розвитку позашкілля, налагодити 

співпрацю з закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і 

вищої освіти 

                                         протягом року                       адміністрація закладу        

  2.7  Забезпечувати гуртки  навчально-методичною, довідковою та 

спеціальною періодичною літературою, удосконалювати навчальні програми 

на основі сучасних підходів з різною тривалістю освітнього процесу - 

довготривалі, середньотривалі і короткотривалі 

                                  протягом року      методисти за напрямками  

 

 2.8  Провести конференцію (круглий стіл в програмі ZOOM) педагогів-

позашкільників області з питань позашкільної освіти, гуртків, груп та інших 

творчих об’єднань             

                                                    листопад                        директор, заступники 

 2.9   Розробити анкету та провести соціологічні опитування учнів з метою  

виявлення серед них  схильних до шкідливих звичок, приналежних до груп 

ризику, до сімей зі спеціальним статусом                    

                                                                      жовтень                                             

                                                                               методисти,   керівники гуртків      



 7 

     2.10  З метою ефективної діяльності учнівського самоврядування  Львівщини 

покращити роботу дитячого об’єднання  «Лідер»     з впровадженням 

інноваційних форм  роботи з молоддю 

                                              протягом року         кер. гуртка   Шевчук К.- А.А.         

        2.12  Провести підготовку вихованців до участі у Всеукраїнських масових  

заходах з науково-технічної творчості 

                                               протягом року                        керівники гуртків 

         (за окремим планом заходів)                             

    2.13  Продовжити співпрацю  зі службою у справах дітей Львівської  

облдержадміністрації для організації  роботи з дітьми, які потребують      

додаткової педагогічної уваги 

                                                      протягом року    

                                                                                заст. директора Чура Г.М. 

  

                                                                         

ІІІ. Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами, 

підвищення їх педагогічної майстерності 

 

    3.1. Розробити та затвердити план проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році 

                                               січень                    педпрацівники  закладу 

 

    3.2. Брати участь у проведенні лекцій та майстер-класів на курсах підвищення 

кваліфікації керівників гуртків технічних профілів, а також вчителів трудового 

навчання, обслуговуючої праці, фізики та астрономії, організованих КЗ ЛОР 

«ЛОІППО»                                            

                                                     протягом року                          методисти,     

                                                                                                    керівники гуртків    

                                   

    3.3 Провести аналіз  потреб керівників гуртків у методичних матеріалах 

(розробки, методики, креслення), продовжити вдосконалення методичої бази 

методкабінету в електронному варіанті. Зібрати базу даних про сайти з 

позашкілля та технічної творчості 

                           лютий-вересень        заступник директора з МР 

                                                                     методисти 

         

    3.4  Завершити атестацію педагогічних працівників КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» в 

2020-21 навчальному році. Провести заходи щодо організації атестування 

педагогів у 2021-22 навчальному році    

 квітень, жовтень    

голова атестаційної  комісії І рівня 

    3.5 Провести обласний конкурс методичних розробок  з науково-технічної та 

прикладної технічної творчості  (за профілями) 

                                                       лютий             заступник директора з МР 

      

    3.6  Продовжити роботу    «Школи молодого педагога» для педпрацівників КЗ 

ЛОР «ЛОЦНТТУМ», стаж роботи яких до трьох років 
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                                            протягом року                         заступники директора      

                                    

    3.7 Продовжити роботу клубу підвищення педагогічної майстерності  

«Педагоги ХХІ століття» з урахуванням компетентнісного підходу, що включає 

формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей   

                                      протягом року                        заст. директора. З НВР  

 

                                                                         

    3.11 Організувати роботу обласних методичних об’єднань керівників 

технічних гуртків закладів освіти: 

    - вступне засідання спільно з КЗ ЛОР ЛОІППО;          

                                                                   лютий,         голови методоб’єднань 

 

 

 

№ 

п/п 

Профілі  гуртків Місце  Дата Відповідальний 

1    Автомоделювання 

Автомотоконструювання 

ON LINE лютий Стадник А.Д. 

 

2 Авіаракетомоделювання ON LINE січень Стадник.А.Д., 

 

4    Радіолюбительства м. Львів жовтень Чура Г.М. 

5 Фотовідеосправа м. Львів жовтень Топольник Х.В. 

6   Початкове технічне 

моделювання  

ON LINE січень Топольник Х.В. 

7 Координаторів 

учнівського 

самоврядування 

м. Львів,  травень Уляницький Ю.А. 

8 Інформаційні технології,  ON LINE лютий Уляницький Ю.А. 

10 Декоративно-ужиткова 

творчість 

м.Львів листопад Топольник Х.В. 

11 Робототехніка м.Львів травень Уляницький Ю.А. 

 

   3.12 Провести аналіз мережі технічних гуртків  навчальних закладів області.                                          

                                          жовтень-грудень            заст.директора  з НМР 

 

   3.13 Розробити нові та доповнити діючі умови проведення обласних масових 

заходів:                                                                                жовтень-листопад                      

- з автомодельного спорту                                                       Стадник А.Д.,  

- автомотоспорту                                                                    Стадник А.Д. 

- авіаракетомоделювання                                                       СтадникА.Д 

- фотовідеолюбительства  «Моя Україно»                          Топольник Х.В. 

- технічне моделювання для молодших школярів             Топольник Х.В. 

- конкурс творчих робіт «Різдвяна шопка»                        Топольник Х.В. 

 - конкурс науково-дослідницьких робіт 

 з радіоелектроніки                                                                             Чура Г.М.  
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- конкурс “Цікава астрономія”                                            Топольник Х.В. 

- конкурс “Космічні фантазії”                                             Топольник Х.В. 

- обласний конкурс дитячої творчості                               Чура Г.М. 

«Техніка майбутнього» 

- фестиваль “ Повітряні змії”                                                Уляницький Ю.А. 

 . конкурс-виставка науково-технічної творчості  

“Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!”                                      Чура Г.М. 

 -конкурс-виставка декоративно-ужиткового і                             

  - ужиткового мистецтва “Знай і люби свій край»             Топольник Х.В. 

- змагання з інформатики та програмування                      Опенько С.А. 

«Компютерний світ – очима дітей» 

 - конкурс з енергоощадних проектів та енерго-                  Чура Г.М. 

зберігаючих технологій «З технікою-наввипередки!» 

 

    3.14 Продовжити поповнення банку  даних та роботу з обдарованою 

молоддю. Проаналізувати отриману  інформацію та використовувати  в 

популяризації науково-технічної творчості серед учнівської молоді Львівщини 

                                   протягом року                                         методисти 

 

    3.15 Взяти участь в проведенні  спільно з КЗ ЛОР «ЛОІППО» 1-го та 2-го 

етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості”   

                                лютий, квітень        заступники директора,       

                                                   методисти ( за напрямками) 

                                                                                                       

    3.18 Розробити та видати методичні рекомендації для організаторів технічної 

творчості: 

- «Заходи з національно-патріотичного виховання   в ПНЗ  науково-

технічного профілю – пульс часу» з досвіду обласного учнівського парламенту 

                             квітень- жовтень               Уляницький Ю.А., Шевчук К. 

 - «Методичні рекомендації  щодо проведення змагань  школярів молодшого 

віку з початкового технічного моделювання»  

                                                   лютий-березень                     Топольник Х.В. 

 

- «Реалізація  SТEM-підходів на заняттях технічних гуртків  в закладах 

позашкільної освіти» 

                                                      травень                               Стадник А.Д. 

 

3.19 Організаційні форми безперервного вдосконалення фахової освіти 

працівників КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»:                                  

     - інформаційно-методичні  наради      

                                                    1-й вівторок, щомісячно   

                                                                                         ОпенькоС.А.,  Чура Г.М. 

                                                                                                                

    - клуб педагогічної майстерності  «Педагоги ХХІ століття»   

                                             4 вівторок (парні місяці)   заступники директора                                 

    - «Школа молодого педагога ПНЗ»   4 вівторок (непарні місяці) 
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                                                                                             Чура Г.М.,Стадник А.Д. 

     - підготовка атестаційних матеріалів для керівників гуртків, що атестуються   

                                                       до березня         члени атестаційної комісії 

    3.20  Поширювати інформацію про досягнення учнівської молоді Львівщини з 

науково-технічної творчості  в засобах масової інформації , соціальних мережах. 

Організувати забезпечення медійного супроводу діяльності позашкілля та 

проведених заходів зокрема.    протягом року                                методисти                       

  

   3.21Тематика педрад: 

  

                                     І засідання /січень/ 

 3.21.1.1.  Про форми роботи гуртків в умовах локдауну 

                                                                директор, заступники директора 

    3.21.1.2. Проблематика рівності доступу до позашкільної освіти дітей з 

особливими потребами                                        Опенько С.А., Адамовський І.В. 

                                                                         Кіщук І.М.  

      3.21.1. 3       Аналіз педагогічного досвіду роботи  керівників гуртків ,      

  що атестуються.                                                     керівники гуртків.  методисти 

ІІ засідання /квітень/ 

      3.21.2.1. Підсумок роботи закладу за навчальний рік.                                          

                                                           Опенько С.А., методисти  (за напрямками) 

      3.21.2.2. Форми роботи КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» на літній період. 

                                                                                   Опенько С.А., Чура Г.М                                                                                                           

      3.21.2.3 Про участь учнів у Всеукраїнських масових заходах з науково-

технічної творчості                                                                                         

                                                                                      методисти, Стадник А.Д. 

 

III засідання         /вересень/ 

 3.21.3.1. Обговорення   планів роботи гуртків КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» на 

перше півріччя 2019-2020 навчального  року.    

                                                                                                   Опенько С.А. 

      3.21.3.2  ЗОП в сучасних умовах : робота з внутрішньо переселеними дітьми, 

з сімей учасників та постраждалих в АТО.                                      Чура Г.М  

       3.22.3.3  Про атестацію педагогічних працівників  у 2020-2021 навчальному 

році.                                                                                                      Опенько С.А. 

                                           IV засідання / грудень/                  

  

       3.21.4.1. Затвердження плану роботи навчального закладу на 2021 рік.                                              

                                                                                                     Опенько С.А. 

3.21.4.2. Про підсумки участі вихованців КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» у 

виставках-конкурсах та науково-дослідницьких заходах.                      

                                                                        Уляницький Ю.А.,   Топольник Х.В. 

 

    3. 22. Тематика методичної ради директорів ЗПО: 

 

1 засідання /лютий/  
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     3.22.1.1  Аналіз діяльності з розвитку науково-технічної творчості учнівської 

молоді в закладах позашкільної освіти в умовах карантину 

                                                                                     директори ЗОП     

3.22.1.2  Сучасні аспекти в питанні популяризації науково-технічної 

творчості серед учнівської молоді.                                                       

         методисти, директори ЗОП              

3.22.1.3 Проведення очно-заочних масових заходів  з науково-технічної 

творчості учнівської молоді  в 2021 році                                                                         

                                                                                               директори, методисти   

  

2 засідання /жовтен-листопадь/-  

3.22.2.1.  Про  семінари-практикуми для   директорів та методистів ЗПО 

області і України з обміну досвідом роботи.  

                                                                                                       директор 

3.22.2.2. Обговорення плану проведення обласних та Всеукраїнських масових 

заходів на 2020-2021 навчальний рік.                   методисти   

3.22.2.3. Професійна компетентність педагогів позашкілля, підвищення їх  

фахової майстерності. Організація курсів підвищення  кваліфікації. 

                                                                                                директори  ЗПО 

  

 

 

 

IV Організаційно-масова робота 

 з гуртківцями та учнівською молоддю області. 

 

    4.1. Забезпечити участь гуртківців в обласних масових заходах з технічної 

творчості  

згідно з планом, керівники гуртків 

    4.2. Провести заходи для вихованців та педпрацівників КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» згідно з календарем знаменних дат: 

 

№ 

П 

Назва заходу                Місяць 

проведення 

Відповідальний 

 за проведення 
1 Новорічні та різдвяні свята грудень,січень Чура Г.М.. Солтис С.О  

 Шевчук К.-А.А. 

2 День пам’яті Героїв Крут, 

 День Злуки                                
січень Уляницький Ю.А., 

Адамовський І.В. 

Шевчук К.-А. А. 

3 Дні юних техніків (дні радіоактивності, 

юних автомоделістів)  

січень-лютий-

березень 

Стадник А.Д. 

 Кіщук І.М.,   Жидік І.А.  

4 Вшанування пам’яті героїв Небесної сотні лютий Опенько С.А.,   

Адамовський І.В. 

5 Свято Великодня    квітень Чура Г.М.,Топольник Х.В.  

6 Міжнародний день космонавтики,                 квітень Топольник Х.В., 

 Стадник А.Д. 

7 День науки травень Стадник А.Д., Кіщук І.М. 

8 День Матері травень Чура Г.М., Шевчук К.А. 

   

9 День захисту дітей червень Топольник Х.В., Жидік 

І.А. Уляницький Ю.А. 
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10 День вчителя жовтень   Опенько С.А. Стадник 

А.Д. 

11  День українського козацтва, Захисника 

України                           
жовтень ОпенькоС.А.,   

12 Дні пам’яті голодомору                                    листопад Чура  Г.М., Шевчук К.А. 

13 День збройних сил України                             грудень Ткач Ю.П.. 

Копистянський С.О. 

 

    4.3. Провести ескурсії  в музеї, театри, виставки м. Львова 

                                                         (керівники гуртків, за окремим  планом) 

    4.4. Зробити підбірку  тематичного  матеріалу та провести цикл технічних 

молодіжних дискотек за участю членів учнівського парламенту та вихованців 

гуртка учнівського самоврядування «Лідер».                                                                  

                                                                                                         протягом року                  

   (Шевчук К.А., за окремим планом)    

  

    4.6. Продовжити  творчу співпрацю з Волинською та Рівненською областями, 

налагодити  із Закарпатською, Івано-Франківською та Тернопільською областями 

з метою проведення спільних масових заходів та обміну досвідом 

                                                                          Опенько С.А., Стадник А.Д. 

             

 4.7.   Провести обласні масові заходи: 

 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Терміни 

проведеня 
 

Відповідальний 

за реалізацію заходу 

1. Змагання учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях «Міні-тест ЮТ», дні 

радіоактивності, на Кубок Віталія Мархасіна, 

Кубок УДЦПО, Кубок аматорської служби. 

  січень-березень 

 

  

Адамовський І.В. 

Кіщук І.М. 

2 Обласний  конкурс  дитячої творчості «Техніка 

майбутнього+» 

лютий Чура Г.М.. 

 

3. 
Обласний етап  конкурсу  юних ерудитів 

«Цікава астрономія». 

лютий Топольник Х.В. 

4. Обласний  (заочний)  конкурс 

„Космічні  фантазії” 

лютий Топольник Х.В. 

5. Обласний конкурс методрозробок та 

розробок гурткових занять серед педагогічних 

працівників ЗПО 

лютий Стадник А.Д. 
методисти 

6. Обласні  змагання  з автомодельного спорту 

(трасові моделі)    

лютий Стадник А.Д. 

Жидік І.А.. 

7. «Комп’ютерний світ – 

очима дітей» (обласний конкурс з інформаційних 

комп’ютерних технологій) 

березень Опенько С.А. 

8. Обласні змагання з початкового технічного 

моделювання серед молоших  школярів. 

березень Топольник Х.В. 

9. Обласний конкурс з радіоконструювання та 

приладобудування  (І та ІІ етапи) 

лютий 

березень 

Чура Г.М. 

10. Обласна олімпіада з робототехніки квітень Уляницький Ю.А. 

11. «З технікою – наввипередки», квітень Чура Г.М.,  
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 (обласний  конкурс з енергоощадних проектів та 

енергозберігаючих технологій серед учнівської 

молоді) 

Адамовський І.В. 

12. „Свято  майстрів” 

(2 -й  етап  обласної  виставки – конкурсу 

початкового  технічного  моделювання для учнів 

молодшого шкільного віку) 

«Різдвяна шопка» (1-й етап) 

квітень 

 

 
 

            грудень 

Топольник Х.В. 

13. „Наш  пошук  і  творчість – тобі, Україно!” 

(обласна виставка-конкурс  науково - технічної  

творчості  учнівської  молоді ) 

квітень Чура Г.М. 

14. „Знай і люби свій рідний край”  

(виставка-конкурс робіт образотворчого та 

декоративно-ужиткового  мистецтва ) 

квітень Топольник Х.В. 

15. Обласні змагання з ракетомодельного спорту  

(спільно з  Золочівською СЮТ) 

квітень Стадник А.Д. 
Уляницький Ю.А. 

16. Обласний відбір конкурсу 

„Людина.Космос.Духовність» 

травень Топольник Х.В. 

17. Обласні змагання з  автомотоспорту (картингу) 

на базі Стрийської СЮТ 

травень Стадник А.Д. 

Ткач Ю.П. 

18 Заходи лідерів учнівського самоврядування      

(за окремим планом) 

протягом року Шевчук К. А. 

19 Обласні змагання учнівської молоді з авіамо-

дельного спорту  (вільнолітаючі моделі) на базі 

Цунівського аеродрому 

червень Стадник А.Д. 

Копистянський С.О. 

21 Змагання учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях «Зірки ефіру»  

Міжнародні змагання «Польовий день-2018» 

  
     серпень 

Адамовський І.В. 
Кіщук І.М. 

22 Проведення Всеукраїнських змагань з  автомо-

дельного спорту (кордові моделі) в м. Стрию 

червень, 

грудень 

Стадник А.Д. 

Жидік І.А. 

23 Фестиваль повітряних зміїв «Кольорове небо».   жовтень Уляницький Ю.А. 

24 Обласні змагання з авіамоделювання (2-й етап) вересень- 

жовтень 

Стадник А.Д. 

25 Обласний конкурс юних фотолюбителів 

„Моя Україно!” 

жовтень Топольник Х.В. 

26 Обласний відкритий турнір  з  трасового  

автомоделювання  на  Кубок  Галичини 

листопад Стадник А.Д. 

Миджин О.Р. 

27 Мінітест. Змагання учнівської молоді 

Львівщини з радіозв’язку на коротких хвилях до 

Дня захисника України, осінній Міні-тест. 

жовтень-листопад Адамовський І.В. 

Кіщук І.М.  

 

    

   4.9. Участь у Всеукраїнських змаганнях, конкурсах, зльотах, виставках і інших 

заходах (за планом УДЦПО МОН України): 

 

№ п  

Назва заходу 

Термін 

(квартал) 
 

Відповідальний 

1 Відкриті змагання учнівської молоді з 
радіозв”язку на коротких хвилях /дні активності, 

мінітест-ЮТ, «Польовий день-2019»/ 

1-3 Адамовський І.В. 

Кіщук І.М. 

2 Виставка-конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді “Наш пошук і творчість-тобі, 
Україно!”. 

2 Чура Г.М. 
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3  Виставка-конкурс декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва “Знай і люби свій  

край” 

2  Топольник Х.В. 

4  Змагання з ракетомодельного спорту 2 Стадник А.Д. 

5 Змагання учнівської молоді з вільнолітаючих 

авіамоделей 
2-3 Стадник А.Д. 

6 Змагання учнівської молоді з автомодельного 

спорту. 
2-3 Стадник А.Д. 

7 Змагання учнівської молоді з картингу 2-3 Стадник А.Д. 

8 Змагання школярів з початкового технічного 

моделювання 
2 Топольник Х.В. 

9 Конкурс юних фотолюбителів “Моя Україно!” 
(заочний) 

4 Топольник Х.В. 

10 Конкурс-змагання учнівської молоді з 

радіоелектронного конструювання. 
1 Чура Г.М. 

11 

 

Провести Всеукраїнські змагання з 
автомоделювання (кордові моделі) в м.Стрию.  

2  Стадник А.Д. 

12  Провести Всеукраїнські змагання на Кубок 
Галичини з автомодельного спорту (молодші  

школярі, кордові моделі) в м. Стрию 

4   Стадник А.Д. 

13 Виставка-конкурс робіт школярів молодшого 

віку з початкового технічного моделювання 
2 Топольник Х.В. 

14 Участь делегації членів учнівського парламенту 

Львівщини у Всеукраїнському форумі 
2 Шевчук К. А. 

15 Участь: Всеукраїнська олімпіада з робототехніки 2 Уляницький Ю.А. 

    
  

 

V.Матеріально-технічне забезпечення 

 навчально-виховного процесу 

 

     5.1.Провести поточний ремонт фасаду приміщення КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», 

реконструкцію по можливості  горища для створення 4 навчальних лабораторій 

(комп’ютерної, трассового автомоделювання,  робототехніки) 

                                                                        заступник директора з АГЧ 

     5.2  Поновити систему сигналізації в окремих приміщеннях 

заступник директора з АГЧ 

     5.3 . Постійно проводити благоустрій території 

заступник директора з АГЧ, прибиральниця 

     5.4. Постійнодіючій комісії  провести обстеження та скласти акт готовності 

приміщень закладу до нового навчального року  

                                                       серпень                           члени комісії 

     5.5. Постійно контролювати облік матеріальних цінностей спільно з 

бухгалтерією                                                                                 директор 

     5.6  Зміцнювати матеріально-технічну базу відповідно до вимог Статуту 

,залучаючи позабюджетні асигнування                                                                                                

                                                                 директор, заступник директора з АГЧ 

     5.7. Провести поточний ремонт автотранспорту, пройти техогляд відповідно 

до термінів.                             жовтень            заступник директора з АГЧ, водій 

         5.8. Скласти кошторис витрат, постійно контролювати його виконання 

директор 
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     5.9. Пошук нових корисних площ для роботи гуртків Центру, розширення 

мережі гуртків; 

                                                                        адміністрація, керівники гуртків 

 

VI. Організація роботи з техніки безпеки, 

пожежної безпеки та виробничої санітарії. 

 

     6.1. Забезпечити готовність всіх приміщень до занять. 

                                                              до 31 серпня              керівники гуртків 

     6.2. Провести інструктаж з питань охорони праці, техніки безпеки та  

пожежної безпеки працівникам та поведінки  у надзвичайних ситуаціях в КЗ 

ЛОР « ЛОЦНТТУМ» . 

                                                     до 15 вересня                       Опенько С.А. 

     6.3. Забезпечити контроль за станом ТБ і дотримання правил охорони праці 

під час занять та виконання практичних робіт. 

Заступник директора з АГЧ 

     6.4. Перезарядити вогнегасники, забезпечити всі приміщення  основними 

засобами пожежогасіння. 

                                                                              Заступник директора з АГЧ 

    6.5. Здійснювати постійний контроль за дотриманням ТБ і проводити 

своєчасно інструктаж гуртківців під час масових заходів (змагань, походів, 

екскурсій).                                                                               керівники гуртків 

    6.6. Забезпечувати належний стан приміщення КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». 

                                        протягом року                   Заступник директора з АГЧ 

    6.7. Всім працівникам  пройти щорічний медичний огляд. 

до 13 вересня  

    6.8. Укомплектувати навчальні кабінети аптечками. 

                                                до 01 вересня           Заступник директора з АГЧ 

    6.9.Провести навчанння працівників з цивільної оборони. 

                                                       до 15 вересня                     Опенько С.А 

   

VII. Контроль та керівництво 

    7.1 З метою підвищення ефективності освітнього процесу систематично 

здійснювати внутрішній контроль. 

                                                      протягом року                 адміністрація 

 7.2.   Проведення нарад при директорові: 

- організація роботи гуртків в новому навчальному році, тарифікація 

педпрацівників;                                   серпень 

-  робота  у весняно-літній період, підготовка вихованців до масових 

заходів;                                            березень 

         -    робота  в зимовий період, стан відвідування учнями занять; 

жовтень 

    7.3. Здійснення контролю за веденням гурткової документації і виконання 

навчальних планів                        протягом року                              Чура Г.М. 

 

    7.4. Скласти графік контролю за роботою гуртків на базі навчальних закладів 

області                                                      щомісячно                                  Чура Г.М. 
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7.5. Підготувати та здати в архів журнали обліку роботи гуртків за 2019-2020 

навчальний рік.                                      серпень                                       Чура Г.М.    

 

7.6. Про стан відвідування дітьми занять гуртків (моніторинг). 

                                     вересень, жовтень, січень                            Чура Г.М. 

 

7.7. Видати наказ щодо загальної діяльності КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» 

                      серпень                          Опенько С.А. 

7.8. Надавати практичну допомогу ЗПО області з питань організаційно-

методичної та навчально-виховної роботи з виїздом на місця. 

                                    протягом року    

                                                                 заступники директора,  методисти                               

                                                                                                                                                                     

                                                                               

                                                                                  

                                                             Прийнято педрадою КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», 

                                                 Протокол № ____   від 29.12.2020 р. 
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