ВСТУП
Аналіз роботи за минулий рік
Пріоритетні цілі і завдання на 2020/2021 навчальний рік
Комунальний заклад „Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді” – єдиний в області профільний позашкільний навчальний заклад,
основним напрямом діяльності якого є національно-патріотичне виховання, соціальна
адаптація вихованців закладу, поглиблення знань, умінь та навичок у туристсько-спортивній
та краєзнавчій роботі, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з
вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних,
етнографічних, історичних
об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками зі
спортивного туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля. Центр туризму
здійснює навчання і виховання школярів та учнівської молоді
у позаурочний та
позанавчальний час.
Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді у
своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про
позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положення про
позашкільний навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.05.2001 року № 433 (зі змінами і доповненнями).
Відповідно до рішення сесії Закарпатської обласної ради від 26 вересня 2019 року було
ліквідовано Домбоківську спеціальну школу – інтернат і на базі закладу створену філію
„Едельвейс” Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
молоді, метою якої є організація цілорічного відпочинку й оздоровлення учнівської молоді.
Для організації змістовного перебування дітей у філії методистами та керівниками
гуртків були використані різноманітні види і форми діяльності, зокрема, такі, що
передбачали організаційно – громадську активність (представлення команд, виконання
завдань вікторин, кросвордів, квестів, розвивальних ігор); спортивного (спортивні змагання,
естафети, туристичні майстер-класи); пізнавального (екскурсії, конкурси, спостереження за
довкіллям). За час роботи філії для 320 школярів Закарпаття було організовано змістовний
відпочинок.
Головною метою діяльності закладу є впровадження підходу до організації туристськокраєзнавчої, екскурсійної та патріотичної роботи в навчальних закладах Закарпатської
області, надання методичної, організаційно-масової та практичної допомоги у роботі
керівникам туристсько-краєзнавчих, національно-патріотичних та військово-патріотичних
гуртків та інших творчих об’єднань.
Зусилля педагогічного колективу закладу спрямовані на дотримання державних вимог
щодо навчання та виховання учнівської молоді у позашкільному закладі, організацію масової
туристсько-краєзнавчої роботи учнівської молоді в області, надання практичної допомоги
організаторам туристсько-краєзнавчих роботи навчальних закладів області, поліпшення
навчально-методичного забезпечення роботи гуртків центру, збереження та розвиток мережі
туристсько-краєзнавчих гуртків, організація ефективної системи методичної роботи,
спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників закладу,
залучення вихованців до активної діяльності з вивчення рідного краю, географічних,
етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними
уміннями та навичками з туризму та краєзнавства.

На виконання поставлених завдань центром були розроблені плани з організаційнопрактичних робіт по реалізації заходів розвитку дитячого-юнацького туризму, якими
передбачено: створення умов для творчого, інтелектуального розвитку особистості; участь у
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді; участь гуртківців у
Всеукраїнських туристсько-спортивних та туристсько-краєзнавчих заходах; вивчення та
впровадження кращого педагогічного досвіду з питань туризму і краєзнавства; надання
методичної допомоги; проведення конференцій, семінарів,круглих столів, семінарівпрактикумів; підготовки кваліфікованих кадрів та проведення майстер-класів.
Контингент вихованців. У 42 гуртках центру туризму отримували додаткову освіту
813 дітей та підлітків – учнів загальноосвітніх закладів, професійно-технічних ліцеїв та
студентів вищих навчальних закладів, розташованих у м. Ужгород, м. Іршава, м. Перечин,
Ужгородському,
Мукачівському,
Іршавському,
Воловецькому,
Міжгірському,
Перечинському районах відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та
установами.
Зарахування вихованців до центру туризму здійснювалось протягом навчального року
за бажанням дитини, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній
основі. Під час зарахування вихованців вимагається довідка медичного закладу про
відсутність протипоказань для занять у гуртках центру туризму.
Середня наповнюваність становила 20-25 вихованців у гуртках початкового, 15-20 –
основного рівнів, 12-15 вихованців у гуртках вищого рівня навчання.
Методична робота в позашкільному навчальному закладі спрямована на задоволення
індивідуальних потреб та здібностей учасників, навчально-виховного процесу, створення
умов для надання якісних освітніх послуг.
Основними завданнями методичного відділу є аналіз стану навчально- виховної роботи в
закладі; надання педагогічним працівникам необхідної інформації з основних напрямів
розвитку позашкільної освіти, програмного забезпечення, впровадження нових педагогічних
технологій; виявлення, вивчення та оцінка результативності педагогічного досвіду в закладі.
Методична діяльність педагогічного колективу за своїм змістом і результативністю
спрямована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання, а також завдань:
– підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти,
– забезпечення розвитку вихованців згідно індивідуальних здібностей, потребам на основі
навчання впродовж життя,
– соціалізації дітей та молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських
цінностей;
– забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини;
– формування соціально-зрілої творчої особистості, громадянина України;
підготовки молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності;
– модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу,
розвивальної педагогіки;
– удосконалення майстерності педагогів, реалізації принципів організації методичної роботи,
на основі яких здійснюється системно-культурний підхід до розвитку творчого потенціалу
педагога.
Методична робота проводилась на основі „Типового положення про методичну
службу”, „Типового положення про науково-методичну роботу у позашкільних навчальних
закладах” та „Інструкції з діловодства в позашкільних навчальних закладах”.

З метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами в
2019/2020 навчальному році, підвищення рівня навчально–виховної роботи, здійснення
ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому, забезпечення їх готовності
до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення та впровадження
ефективного педагогічного досвіду здійснюється навчання педагогічних працівників
(керівників гуртків, методистів) в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної
освіти.
Методична робота центру туризму у 2019/2020 навчальному році здійснювалась
відповідно до річного плану роботи закладу, пріоритетними напрями стали колективні
форми роботи. Згідно із наказом від 01.10.2019 р. за № 148 „Про організацію методичної
роботи в ЗЦТКЕСУМ у 2019/2020 навчальному році” було створено методичну раду, яка
діяла згідно плану роботи, провела відповідні засідання та розглядала питання в межах своєї
компетенції. Засідання методичної ради проводились своєчасно й згідно плану.
Методичною службою центру туризму впродовж навчального року розроблені та
затверджені методичні рекомендації:
– „Патріотичне виховання під час занять з гуртківцями (з досвіду роботи керівника
гуртка „Козачата” (методист Брезинська-Вовканич І.М.);
– „Дослідження з фізичної географії під час занять у туристсько-краєзнавчих гуртках, в
краєзнвчих експедиціях та в позаурочний час” (методист Осипенко О.О.);
– „Організація і проведення занять в закладі позашкільної освіти” (завідувач
методичного відділу Осипенко О.В.); також підготовлено численний дидактичний матеріал
для використання як під час занять в гуртках, так й під час масових заходів, в тому числі у
грі „З Україною в серці”.
У 2019/2020 навчальному році з 12 березня навчання гуртківців тимчасово
призупинено у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні. З метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19) педагогами забезпечено
використання різних форм дистанційного навчання з урахуванням можливостей електронних
освітніх ресурсів.
В умовах дистанційного навчання акцентується увага на відповідальність педагогічних
працівників за якість навчального процесу. Відповідно до рішення за підсумками onlineнаради з Міністерством освіти і науки керівників державних закладів позашкільної освіти, з
метою формування методичної, освітньої (навчальної) бази для гурткової роботи закладів
позашкільної освіти в дистанційній формі зібрано та надіслано до Державного центру
національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді понад 300
сторінок методичних матеріалів щодо проведення навчання в гуртках національнопатріотичного виховання, туристсько-краєзнавчого та фізкультурно-спортивного напрямів.
Для цього використовується Google програма (українська версія) ресурсу для допомоги
педагогам та вихованцям у дистанційному навчанні – „Навчайте з дому”, програма Zoom
інші сервіси, сайт „Всеосвіта” тощо. Методистом Осипенко О.О. підготовлені онлайн тести
з краєзнавства, спортивногго туризму та першої домедичної допомоги відповідно до
навчальних програм. Ця робота продовжується й далі.
Педагогічний колектив закладу постійно працює над пошуком нових форм і методів
проведення інтегрованих занять, підвищує фаховий рівень.
Центром туризму підготовлено та проведено обласний семінар з організації
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”(„Джура”) в закладі

освіти та проведенні І етапу гри (10 грудня 2019 р.). На базі Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти для педагогів-організаторів та заступників директорів з
виховної роботи читалися лекції щодо організації роботи роїв та куренів у
загальноосвітньому навчальному закладі з Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл”(„Джура”) . Своєчасно підготовлені умови конкурсів і випробувань
гри для І та ІІ етапів (надіслано у міста, райони та ОТГ у березні 2019 р.), що свідчить про
ретельний підхід до організації й проведення гри. Проведено обласний етап Всеукраїнського
заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (молодша вікова група).
Проведено обласний семінар для відповідальних за роботу музеїв закладів освіти (17
грудня 2019 р.)
Методичною службою закладу тільки офіційних консультацій надано понад 100.
Також слід відзначити майстер-класи та відкриті заняття „Школи юних археологів” під
керівництвом методиста Дзембаса О.В. впродовж листопада-лютого 2019/2020 навчального
року на базі Чинадієвського замку „Сент-Міклош” та Ужгородськогозамку – було проведено
6 таких заходів за участі понад 300 учасників.
У 2019/2020 навчальному році завідувачем організаційно-масовим відділом Більце А.П.
було проведено семінари-практикуми з керівниками гуртків зі спортивного орієнтування.
Зокрема, надано практичну допомогу педагогам у читанні спортивних карт, визначення
азимуту, орієнтування за місцевими ознаками, заповнення нормативних документів, у
наданні безпечного екіпіруванні під час подолання маршрутів на різній місцевості, правила
подання заявок, правильне подання розрядності гуртківців, у підготовці спортсменів до
Всеукраїнських змагань.
Методистом Глебою Р.С. проведено для педагогів практичне заняття по в’язанню
мотузок, різні види технік в’язання вузлів, заняття з правил безпеки під час подолання
спортивних дистанцій, продемонстрував види страховок, які використовуються під час
змагань.
Керівником гуртка зі спортивного орієнтування Більце Ю.І. проведено декілька
майстер-класів з колегами: вміння правильно подавати командну заявку на участь у
змаганнях, правила заповнення індивідуальних карточок учасників, дотримання правил
проходження дистанцій, надано інформацію про правила проходження контрольних пунктів,
методики таких проходжень, збереження і дотримання чистоти у навколишньому
середовищі.
Впродовж навчального року проведено семінари для спеціалістів місцевих органів
освіти, які відповідають за національно-патріотичне виховання та позашкільну освіту (38
учасників) та координаторів гри „Сокіл” („Джура”). Надано практичну методичну допомогу
у проведені туристсько-краєзнавчих та патріотично-виховних масових заходів ряду
загальноосвітніх навчальних закладів Ужгородського та Перечинського районів (245
учасників), м. Ужгорода (152 учасники), Полянській ОТГ (100 учасників), Воловецького
(55 учасників) та Ужгородського (127 учасників) районів.
Одним із видів підвищення кваліфікації педагогів є участь у різноманітних семінарах,
тренінгах. Так у 2019/2020 навчальному році Більце А.П. брав участь у всеукраїнському
методичному семінарі завідувачів організаційно-масових відділів центрів і станцій туристів
та у Всеукраїнському семінарі відповідальних за національно-патріотичне виховання та
проведення ІІ етапу гри „Джура” , Мазур В.Б. – у всеукраїнському семінарі „Актуальні

питання громадянського виховання дітей та молоді засобами краєзнавства та музейної
роботи”, Глеба Р.С. – у суддівстві Всеукраїнського конкурсу звітів спортивних туристських
походів, Більце А.П. та Глеба Р.С. – у Всеукраїнському семінарі-практикумі з гірського
туризму.
Разом з тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем:
– необхідним є удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;
– керівники гуртків допускаються помилок в плануванні,
– неефективно використовуються інноваційні форми роботи;
– недостатньою є самоосвітня діяльність педагогів;
– потребують адаптації навчальні програми, за якими працюють гуртки;
– недостатньою мірою залучаються до методичної роботи керівники гуртків.
Діяльність методичної служби центру туризму 2020/2021 навчального року має бути
спрямована на дистанційне навчання, науково-методичний супровід процесів інноваційного
розвитку закладу, створення навчально-розвивального середовища, яке формує у педагогів
готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, до участі в педагогічних
експериментах з випереджаючими прогностичними завданнями.
Атестація педагогічних працівників центру туризму у 2019/2020 навчальному році
проводилась відповідно Постанови Кабінету Міністрів України 21 серпня 2019 № 800 „Деякі
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, листа
Міністерства освіти і науки України 04 истопада 2019 № 1/9-683 „Щодо підвищення
кваліфікації та атестації педагогічних працівників”, Постанови Кабінету Міністрів України
27 грудня 2019 № 1133 „Зміни, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних- і науково-педагогічних працівників”, плану роботи атестаційної комісії
впродовж навчального року. Адміністрацією ЗЦТКЕСУМ та атестаційною комісією
своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на
навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим
комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком
педагогічних працівників, що атестуються. Методичні матеріали педагогів, що атестуються,
узагальнено у теках та на електронних носіях. Методичні та інформаційні матеріали були
розміщені на стенді з питань атестації та на сайті позашкільного закладу. В 2019/2020
навчальному році атестовано 3 педагогічних працівників, які пройшли курсову
перепідготовку та підготували методичні матеріали з досвіду роботи.
У між атестаційний період курси підвищення кваліфікації на базі Закарпатського
інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли методисти Осипенко О.О. та
Брезинська-Вовканич І.М., інструктор Бельо Ю.В., керівники гуртків. Рішенням атестаційної
комісії керівникам гуртків Глебі Р.С. та Більце А.П. підвищено тарифний розряд, а
Брезинській-Вовканич І.М. підтверджено тарифний розряд.
Навчально-виховна робота
Центр туризму працює над вирішенням проблем поглиблення змісту оновлення форм
та методів позашкільної освіти і виховання, розвитку творчої особистості, професійної
орієнтації вихованців, застосовуючи такі форми організації роботи в позашкільному закладі:
– заняття в гуртках;
– семінари, наради, педагогічні ради, круглі столи, майстер-класи, конференції, бліцопитування, тестування;

– масові заходи (обласні та Всеукраїнські експедиції, змагання, акції, конкурси учнівської
молоді);
– співпраця з освітніми закладами, громадськими організаціями області та України.
В закладі організовано методичний супровід роботи з обдарованими вихованцями:
створено базу даних талановитих та обдарованих гуртківців, сплановано консультативну та
практичну допомогу педагогам з питань організації роботи на високому рівні, підготовлено
збірку спеціальної літератури та перелік веб-сайтів, де висвітлюються інноваційні форми
роботи та матеріали для роботи з обдарованими дітьми, ведеться облік вихованців, які
обрали навчання у закладах вищої освіти за профілем відвідуваного гуртка.
У Закарпатському центрі туризму проводиться навчально-виховна робота з
вихованцями в одновікових та різновікових групах. Так впродовж 2019/2020 навчального
року діяли гуртки географічного краєзнавства (5), історичного краєзнавства (8), спелеології
(3), спортивного орієнтування (4), пішохідного туризму (3), етнографічного краєзнавства (2),
юних археологів (2), дебати (2), скаутів (1), козацько-лицарського гарту (3), екологічного
краєзнавства (4), виготовлення іграшок-сувенірів (1), „Джура”(4).
Заклад організовував свою діяльність відповідно до Плану роботи, Правил
внутрішнього розпорядку і Колективного договору. Керівники гуртків, центру туризму
працювали відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого наказом
від 23 серпня 2019 року № 97 „Про організацію навчального процесу у 2019/2020
навчальному році”. Розклад занять гуртків складено з дотриманням педагогічних та
санітарно-гігієнічних вимог і затверджено керівником закладу.
Навчання здійснювалось за Типовими навчальними програмами, що рекомендовані
Міністерством освіти і науки України: листами Міністерства освіти і науки України від
14.07.2017 року№ 1/11-7077, від 14.07.2017 року № 1/11-7080, від 14.07.2017 року № 1/117081, від 4.07.2017 року № 1/11-7083, від 14.07.2017 року № 1/11-7084. Навчальні програми,
заняття гуртків, їх розклад відповідають нормативам щодо розумового та фізичного
навантаження учнівської молоді. Заняття проводились впродовж тижня, що дає вихованцям
можливість відвідувати гуртки у зручний для них час.
На заняттях гуртків вихованці набували практичних навичок безпечної поведінки під
час виникнення надзвичайних ситуацій, безпечної поведінки на дорогах, правила безпеки у
навколишньому середовищі, безпеці під час екскурсій, змагань, подорожей, експедицій.
Керівники гуртків систематично проводили інструктажі з безпеки життєдіяльності під час
навчально-виховного процесу та масових заходів.
Адміністрацією закладу щоквартально здійснювався контроль за виконанням
навчальних планів і програм, підсумки контролю узагальнено наказами.
Важливість і значення краєзнавчої роботи важко переоцінити. Краєзнавство у
поєднанні з туризмом має великі виховні можливості, розширює і поглиблює пізнання,
сприяє фізичному розвитку, збагачує спілкування, закладає основи прикладних навичок,
необхідних в повсякденному житті.
У процесі краєзнавчої роботи учні самостійно засвоюють матеріал, відпрацьовують
вміння та розширюють загальноосвітні знання, адже сучасна освіта неможлива без
дослідницької роботи молоді.
Впродовж навчального року Закарпатським центром туризму організовано та проведено
обласні етапи конкурсів пошуково-дослідницьких робіт за напрямками Всеукраїнської
експедиції „Моя Батьківщина Україна” (150 учасників), Всеукраїнського конкурсу на кращу

туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування „Мій
рідний край” (24 учасники), заочно-очного етапу обласної краєзнавчої конференції
учнівської молоді „Мій рідний край, моя земля очима сучасників” (65 учасників), І-й
(обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в
якому я живу” (46 учасники), всеукраїнська фотовиставка до Дня Соборності України
„Україна – це ми!” (59 учасників), Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської
молоді „Українськa революція: 100 років надії і боротьби”(49 учасників) Всього у
краєзнавчих конкурсах та конференціях взяли участь понад 400 осіб.
Під час пошуково-дослідницької роботи молодь знаходить та досліджує нові цікаві дані
з тем, які вони вивчали на уроках історії або літератури, чули у переказах очевидців та своїх
предків й підтверджують отримані результати в матеріалах.
З початком 2019/2020 навчального року центром був організований День відкритих
дверей – свято для вихованців. У заході задіяні всі керівники гуртків краєзнавчого,
туристсько-спортивного напрямку, які продемонстрували нові та цікаві форми роботи з
дітьми. Залікові змагання гуртківців впродовж навчального року надають можливість
удосконалення вмінь та навичок вихованцям незалежно від профілю гуртка у відповідності
до навчальних програм. Традиційні заходи для вихованців – змагання на приз святого
Миколая, відвідування вистав обласного музично-драматичного театру, майстер-класи на
базі пам’яток історії – замків Закарпаття, Дні відкритих дверей ЗЦТКЕСУМ тощо
допомагають у національно-патріотичному вихованні та вихованні поваги до людей
педагогічної праці, гордості за свій заклад позашкільної освіти.
Однією з важливих форм роботи з вихованцями є проведення туристсько-спортивних
заходів. Участь у змаганнях, а також процес підготовки та хід їх проведення, сприяє
визначенню рівня туристсько-спортивної підготовки вихованців, вдосконаленню їх
майстерності. Характерною ознакою останніх років є поступове збільшення участі
вихованців туристсько-спортивних гуртків у змаганнях різного рівня та здобутті хоч і
невеликих, але помітних досягнень, серед яких стало ІІ місце на дистанції „смуги перешкод”
чемпіонату України з велосипедного туризму, який відбувся на Полтавщині, І місце у
Всеукраїнських змагання зі спортивних туристських походів серед учнівської та
студентської молоді (спелеологічні не категорійні походи).
Гуртківці Закарпатського центру туризму брали участь у Всеукраїнських масових
заходах:
1. Х Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді „Мій рідний край,
моя земля очима сучасників”, м. Миколаїв -3 особи:
 Глеба Василь, гурток „Історичне краєзнавство”, керівник Мазур В.Б.;
 Мешко Янош, Мешко Марк, гурток „Юні археологи”, керівник Дзембас О.В., Мешко
Марк отримав свідоцтво, що підтверджує його право на друк у збірці кращих пошуководослідницьких робіт Х Всеукраїнської краєзнавчої конференції „Мій рідний край, моя земля
очима сучасників”.
2. Всеукраїнська краєзнавчо-етнологічна конференція учнівської молоді „Лиш те
в народі буде жити, що серце серцю передасть…”, Івано-Франківська область м. Косів – 1
особа:
 Садовська Діана, гурток „Дебати”, керівник Кононенко О.В., грамота, публікація в
матеріалах конференції.
3. ХІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської
молоді „Пізнай себе, свій рід, свій нарід”, м. Харків -1 особа:

 Варга Анастасія гурток „Дебати”, керівник Кононенко О.В., грамота; публікація в
матеріалах конференції.
4. Всеукраїнський
конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним способом пересування „Мій рідний край”, м. Київ,
вихованці гуртка „Спортивне орієнтування”,
керівник Фечо Г.Ю.
5.Всеукраїнська історико-краєзнавча акція учнівської молоді „Українська
революція: 100 років надії і боротьби”, м. Київ – 1 особа:
 Шелепець Олександр, гурток „Юні археологи”, керівник Дзембас О.В.,
ІІІ
місце; публікація в збірнику матеріалів переможців конкурсу.
6. V Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
„Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття”, м. Черкаси – 2 особи:
 Шелепець Олександр (ІІ місце), гурток „Юні археологи”, керівник Дзембас О.В.,
публікація в збірнику матеріалів конференції;
 Барна Юлія, гурток „Історичне краєзнавство”, керівник Мазур В.Б.; публікація в
збірнику матеріалів конференції.
7. Всеукраїнський конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт в рамках
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна”
Моя батьківщина Україна, м. Київ - 1 особа:
 Глеба Василь, гурток „Історичне краєзнавство”, керівник Мазур В.Б.
8. Всеукраїнська фотовиставка до Дня Соборності України „Україна - це ми!”, м.
Київ,
 роботи гуртків „Козачата” (керівник Пецкович О.В.), „Екологічний туризм” (керівник
Дутка М.М.), „Козачата” (керівник Брезинська-Вовканич І.М.).
9. Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді „Українська
революція: 100 років надії і боротьби” (100 років Української революції), м. Запоріжжя 1 особа:
 Шелепець Олександр (ІІІ місце), гурток „Юні археологи”, керівник Дзембас О.В.,
публікація в збірнику матеріалів конференції.
10.Змагання зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської
молоді (заочно), м. Київ, вихованці гуртка „Спелеологія”, керівник Монич О.О., І місце.
11. Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед позашкільних закладів,
м. Київ - 12 осіб (вихованці гуртків „Спортивне орієнтування” керівники Більце А.П., Більце
Ю.І., Фечо Г.Ю.:
- третє місце в естафетній групі Ч18 (Самсонов Олександр та Желізняк Олександр),
- третє місце по групі Мікс 14 (Піскова Анастасія та Семйон Богдан),
- в особистому заліку третє місце по групі Ч 18 (Желізняк Олександр).
12. Кубок України серед юнаків і юніорів з велосипедного туризму, м. Кіровоград
– 7 осіб, вихованці гуртків „Спортивне орієнтування”, керівник Більце А.П. та „Спелеології”,
керівник Монич О.О.
13. Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) – молодша вікова група, м.
Київ
 звіт рою „Козачата-соколята”, керівник Пецкович О.В. (переможець від Закарпаття).
14. Всеукраїнський онлайн-огляд підсумкових таборувань куренів (роїв) гри
„Джура” у 2020 році, Міжгірський район Закарпатьської області
 рій „Верховинці”, , керівник Барна І.В.;
 рій „Козачата”, керівник Більце Ю.І.;
 рій „Гірські піхотинці”, керівник Більце А.П.

За результатами моніторингу роботи педагогів щодо підготовки обдарованих вихованців
у конкурсах маємо такі підсумки:
всього 78 вихованців ЗЦТКЕСУМ взяли участь у 13-ти Всеукраїнських та 128
гуртківців у 14-ти обласних змаганнях і конкурсах, де посіли 13 призових місць у
всеукраїнських заходах (31 вихованець) та 44 призових місць на обласних (64 вихованці).
Крім вищезазначених керівників гуртків Більце А.П., Більце Ю.І., Барни І.В.,
Дзембаса О.В., Дутки М.М., Кононенко О.В., Мазура В.Б., Монич О.О., Феча Г.Ю.
учасниками та призерами обласних етапів ставали гуртківці керівників гуртків Бляшин Н.Я.,
Хащі Л.М., Брезинської_Вовканич І.М.
Впродовж року гуртківці здійснювали навчально-тренувальні походи й збори та
краєзнавчі екскурсії. Так проведено 10 походів із 112 учасниками, 20 екскурсій,в яких взяли
участь 428 вихованців, 2 навчально-тренувальних збори із 21 гуртківцем, 1 підсумкове
таборування (24 школяра).
За 2019/2020 навчальний рік понад 200 вихованцям присвоєно спортивні розряди зі
спортивного туризму та спортивного орієнтування, що складає 21% від кількості вихованців.
Не відставали від своїх вихованців і педагоги закладу. Так вони брали участь у Чемпіонатах
України зі спортивного орієнтування – 3 особи, Кубках України зі спортивного орієнтування
– 3 особи, у всеукраїнських семінарах – 3 особи.
Робота центру туризму постійно висвітлюється на різних інтернет-ресурсах.
Робота туристсько-краєзнавчого відділу у 2019-2020 навчальному році була
спрямована на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання, залучення
учнівської молоді до дослідження природи, історії, культури рідного краю, адже краєзнавча
робота забезпечує розвиток учнівського інтересу до дослідництва, сприяє формуванню
практичних навичок цілеспрямованого краєзнавчого пошуку і з рештою, національної
свідомості підростаючого покоління.
Основний напрям роботи – поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв
українського народу, вивчення його історичної і культурної спадщини, формування високої
патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських обов’язків, поваги до
державних символів України, формування всебічно розвиненої, самодостатньої особистості.
Під час пошуково-дослідницької роботи молодь знаходить та досліджує нові цікаві дані
з тем, які вони вивчали на уроках історії або літератури, чули у переказах очевидців та своїх
предків й підтверджують отримані результати в матеріалах.
Впродовж навчального року організовано та проведено обласні етапи конкурсів
пошуково-дослідницьких робіт за напрямками Всеукраїнської експедиції „Моя Батьківщина
Україна” (150 учасників), Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу
експедицію учнівської молоді з активним способом пересування „Мій рідний край”
(24 учасники), заочно-очного етапу обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді „Мій
рідний край, моя земля очима сучасників” (65 учасників), І-й (обласний) тур Всеукраїнського
конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в якому я живу” (46 учасники).
Всього у краєзнавчих конкурсах та конференціях взяли участь понад 300 осіб.
Всі заходи туристсько-краєзнавчого напряму, заплановані на 2019/2020 навчальний рік
були проведені вчасно.
Робота організаційно-масового відділу полягає у забезпеченні сучасної якості
масових заходів з їх патріотичною складовою, участі гуртківців у обласних і Всеукраїнських

туристсько-спортивних та туристсько-краєзнавчих заходах проведення конференцій,
семінарів-практикумів, підготовки організаторів туристсько-спортивної роботи; формування
всебічно розвиненої особистості.
З метою перевірки компетентностей вихованців з туризму, впродовж 2019/2020
навчального відбувались моніторингові залікові змагання гуртківців ЗЦТКЕСУМ з техніки
пішохідного туризму (особиста, командна смуга перешкод), в яких взяли участь понад 100
учасників, що складало понад 20 команд у трьох вікових групах.
Впродовж року організаційно-масовим відділом проводились обласні кубки та
чемпіонати зі спортивного орієнтування, в яких гуртківці центру туризму демонстрували
свої вміння та навички, здобутті під час занять:
Обласні масові заходи:
№
№
з

Назва заходу

з/п

1.

2.

3.

Відкритий чемпіонат Закарпатської
області зі спортивного орієнтування
„Кубок Костянтина Саса –2019”,
присвячений Дню фізичної культури і
спорту в Україні
День відкритих дверей Закарпатського
центру туризму „Старти знайомств”,
присвячені Дню фізичної культури і
спорту в Україні
Змагання зі спортивного орієнтування,
присвячені Дню захисника України
Кубок ЗЦТКЕСУМ 2019-2020 залікові
змагання з пішохідного туризму
Флешмоб присвячений річниці пам’яті
жертв Голодомору в Україні
Відкритий чемпіонат Закарпатської
області зі спортивного орієнтування
серед дорослих, юніорів, юнаків
присвячений Дню Гідності та Свободи
Семінар відповідальних в закладах
загальної середньої, позашкільної та
професійної освіти за організацію
початкових та І етапів Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”)
Семінар відповідальних за організацію
музейної роботи у закладах освіти
Закарпатської області
Проведення майстер-класів у таборі

Кількість
учасників

Дата

Місце
проведення

180

28 вересня
2019

м. Ужгород

190

28 вересня
2019

м. Ужгород

12 жовтня
2019
16
листопада
24
листопада

Закарпатська
область

150

23 – 24
листопада

Ужгородський
район, с.Дубки

38

10 грудня

м.Ужгород

22

17 грудня

м.Ужгород

870

15.10,08.11,

Закарпатська

170
100
92

м. Ужгород
м. Ужгород

„Арніка” та „Едельвейс”

12.12,
15.01,
20.01,
05.02,
21.02,
04.03, 11.03

область

15 грудня

м. Ужгород

грудень
2019
20 грудня
2019 –
20 січня
2020

Закарпатська
область

115

22 січня

м. Ужгород

84

24 січня

м. Ужгород

36

8 лютого

м. Ужгород

54

20 січня – 1
лютого

м. Ужгород

300

22-23
лютого

м. Ужгород

Шостий обласний фестиваль „Воскресни,
Писанко!”

300

березеньквітень

Обласний конкурс до Дня матері
„Малюнок, вірш, лист до мами”

36

квітеньтравень

Відкритий Кубок Закарпатської області
та ЗЦТКЕСУМ зі спортивного
орієнтування серед учнівської молоді
„Кубок Святого Миколая –2019”
I етап Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів „Край в якому я живу”
І (обласний) етап змагань з туристсько спортивних походів серед учнівської та
студентської молоді у 2019 році
Флешмоб до Дня Соборності України
„Україна – це ми”
Обласний етап Всеукраїнської
фотовиставки до Дня Соборності України
„Україна - це ми!”
Обласна конференція Всеукраїнської
історико-краєзнавчої акції „ Українська
революція:100 років надії і боротьби ”
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського
конкурсу екскурсоводів музеїв
навчальних закладів „Край, в якому я
живу”
Зимовий (відкритий) чемпіонат
Закарпатської області зі спортивного
орієнтування та залікові ( відкриті)
змагання гуртківців з пішохідного
туризму. Присвячені Дню Героїв
Небесної Сотні та Революції Гідності

Участь у обласному флешмобі
„Вишиванку одягаємо – Україну
прославляємо”
Майстер-класи та відкриті заняття школи
юних археологів
Районні етапи Всеукраїнського заочного
конкурсу звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл”
(„Джура”)

220

240

24

250

21 травня

305

листопадлютий

420

квітень

м. Ужгород

Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
м. Ужгород,
с. Чинадієво
Закарпатська
область
(Великоберезнян
ський,
Виноградівський
, Перечинський,

Хустський,
Іршавський рни, м. Хуст)
Обласний етап Всеукраїнського заочного
конкурсу звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл”
(„Джура”)
Всього

280
3685 осіб

травень

м. Ужгород

Всього масовими заходами, походами, екскурсіями іншими формами роботи з
учнівською молоддю та педагогічними працівниками області центром туризму охоплено
впродовж 2019/2020 навчального року майже 5 тисяч осіб.
За минулий навчальний рік вихованцям присвоєно спортивні розряди зі спортивного
туризму та спортивного орієнтування:
3ю – 74 особи;
2ю – 23 осіб;
1ю – 18 осіб;
ІІІ – 6 осіб;
ІІ – 2 особи;
І – 4 особи;
КМСУ – 6 осіб;
МС – 1 особа.
Однією із складових діяльності ЗЦТКЕСУМ є виховний процес, який сприяє
формуванню національної свідомості гуртківців. Зараз цей напрямок має велике значення
через окупацію частини території України Росією. Ці події свідчать про важливість
національно-патріотичного виховання на сучасному етапі. Нажаль, випадки антиукраїнських
настроїв або просто байдужого ставлення до долі своєї Батьківщини трапляються й зараз
серед учнівської молоді через неправильне виховання у сім’ї, школі та суспільстві. Тому
великого значення набуває національно-патріотичне виховання, яке повинно сприяти
розвитку у дітей почуття патріотизму та гідності за наших героїв як у минулому, так і повагу
до сучасних захисників Україні, які боронять її від московського агресора. Багато виховних
заходів національно-патріотичного спрямування відбуваються за ініціативи дитячого
парламенту ЗЦТКЕСУМ.
Впродовж навчального року підготовлено та проведено значну кількість заходів,
спрямованих на національно-патріотичне виховання школярів та учнівської молоді, а саме:
вшанування пам’яті учасників революції Гідності та учасників АТО, жертв Голодомору та
Чорнобильської катастрофи, тощо; гуртківці виготовляли стіннівки до річниць різних
соціально-історичних подій, проводили екологічні акції, брали участь у волонтерському русі.
У центрі туризму діє веб-сайт, який постійно поповнюється інформацією про діяльність
закладу і має популярність не лише серед вихованців та їх батьків, а також серед жителів
області та колег з України.

Значна увага у поточному році приділялась охороні праці та безпеки під час
проведення масових заходів. Випадки травмувань та порушень вимог охорони праці під час
навчально-виховного процесу відсутні. З працівниками нашого закладу згідно із річним
планом проведені навчання з долікарської допомоги, охорони праці, пожежної безпеки та
безпеки при надзвичайних ситуаціях, до яких залучались фахівці відповідних державних
структур.
Наявна матеріально-технічна база центру туризму дає змогу належного забезпечення
значної кількості гуртківців необхідним туристсько-спортивним інвентарем під час
проведення масових заходів, але в той же час не достатньо наметів та рюкзаків великої
ємності.

На матеріально-технічне забезпечення витрачено за 2019/2020 навчальний рік:
– Придбано туристичне спорядження на суму – 124 354,00 гривень;
– Закуплено меблі та комп’ютерну техніку на суму – 34 972,00 гривень;
– На обслуговування сервера та налаштування програмного забезпечення використано –
24 840,00 гривень;
– На охоронні системи використано – 10 728,00 гривень;
– На поточний ремонт приміщень використано – 48 973,00 гривень;
– На ремонт і технічне обслуговування автотранспортних засобів використано – 94 968,00
гривень, в тому числі на ZHONG TONG BUS, який не експлуатувався протягом трьох років
було використано – 34 256,00 гривень;
– На спортивно-масову роботу з дітьми за вказаний період використано – 331 557,00 гривень.
На оплату праці педагогічного та адміністративного персоналу за 2018/2019 н. р.
використано – 4 470 934,00 гривень (в тому числі педагогічному персоналу – 2 977 164,00
гривень, адмінперсоналу – 1 343 746,00 гривень).
За звітний період виплачено:
– Надбавок за напруженість та складність роботи – 419 986,00 гривень;
– Доплат за вислугу років – 165 514,00 гривень;
– Надбавок за престижність праці – 277 836,00 гривень;
– Премії, матеріальна допомога на оздоровлення – 833 521,00 гривень;
– Щорічних грошових винагород – 57 059,00 гривень;
– За спортивні та наукові звання – 975,00 гривень;
Заробітна плата виплачується працівникам своєчасно і в повному обсязі.
Спортивно-масова робота з дітьми
Туризм, краєзнавство – 77 694,00 гривень;
Спортивне орієнтування – 96 220,00 гривень;
Участь гуртківців у походах та екскурсіях – 82 408,00 гривень;
Школа юних археологів – 9 510,00 гривень;
Проведення ІІ етапу гри „Сокіл” („Джура”) – 65 725,00 гривень.
Проблемні питання:
В той же час існує ряд проблем пов’язаних із залученням учнівської молоді до
позашкільної гурткової роботи.
1. Є необхідність у створенні філій навчального закладу у віддалених районах області, що
дасть можливість розширення мережі гуртків в тому числі у сільській місцевості.
2. Незважаючи на те, що матеріально технічне забезпечення установи є достатнім, є постійна
потреба у оновленні туристсько-спортивного інвентарю, сучасних вимірювальних приладів
та засобів супутникової навігації (для підвищення ефективності роботи та забезпечення
безпеки гуртківців під час масових заходів).
3. На сьогодні залишається потреба в кваліфікованих кадрах для роботи туристськокраєзнавчого напрямку (особливо в сільських школах). В зв’язку з цим було б доцільним
розширення та поглиблення роботи з підвищення кваліфікації кадрів на місцях через
організацію обласних та кущових (регіональних) семінарів-практикумів, інструкторських
походів, навчань суддів змагань з видів туризму тощо. При плануванні гурткової роботи слід

зосередити увагу на туристсько-краєзнавчих та спортивних можливостях області з
урахуванням інтересів сучасної учнівської молоді.

.
ЗАВДАННЯ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
За результатами аналізу роботи колективу ЗЦТКЕСУМ за попередній навчальний рік,
керуючись Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту” Концепцією
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, рішенням розширеного засідання
колегії департаменту освіти і науки ОДА, вимогами і потребами розвитку сучасної освіти та
потребами учасників навчально-виховного процесу, поставлено наступні завдання:
– продовжити роботу над методичною проблемою „Розвиток творчих здібностей
гуртківців засобами національно-патріотичного виховання”;
– продовжити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання освіти
України;
– осучаснювати матеріально-технічну базу ЗЦТКЕСУМ, необхідну для забезпечення
належних умов навчання та виховання у закладі;
– сприяти зростанню творчого потенціалу та професійної компетентності педагогівпозашкільників області шляхом залучення їх до участі у різноманітних проектах, конкурсах,
програмах;
– активізація в області роботи роїв – учасників всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) особливо молодшої і середньої вікової групи;
– проведення на високому організаційно-методичному рівні обласних туристськокраєзнавчих та туристсько-спортивних масових заходів;
– продовження роботи зі збереження та розвитку мережі гуртків на базі освітніх
закладів області; розвинення мережі гуртків патріотичного напряму;
– продовження роботи з обліку, реєстрації та видачі свідоцтв музеїв при навчальних
закладах Закарпатської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і
науки України;
– створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних
можливостей обдарованих дітей;
– залучення школярів до активної участі в всеукраїнських туристсько-спортивних та
туристсько-краєзнавчих масових заходах, туристсько-краєзнавчих експедиціях;
– впроваджувати у роботу закладу заходи, спрямовані на формування у дітей та молоді
національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми
захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави,
збереження спадкоємності патріотичного виховання дітей та молоді;
– впроваджувати в практику особистісно-орієнтовані технологій у навчально-виховний
процес;
– вивчити, узагальнити та поширювати перспективний педагогічний досвід з питання
національно-патріотичного виховання;
– надавати методичну та консультативно-практичну допомогу педагогічним
колективам шкіл, позашкільних закладів, молодіжним, дитячим громадським організаціям з
питань проведення туристсько-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання;
– залучати учнів до гурткової роботи, до виконання науково-дослідницьких робіт в
МАН та участі у всеукраїнських історико-краєзнавчих експедиціях та акціях, до проведення
ступеневих та категорійних походів по рідному краю;
– спрямувати діяльність методичної служби центру туризму на науково-методичний
супровід процесів інноваційного розвитку закладу, створення навчально-розвивального
середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на основі сучасних педагогічних

технологій, до участі в педагогічних експериментах з випереджаючими прогностичними
завданнями.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п

Зміст заходів

У 2020/2021 навчальному році продовжити роботу
закладу у складі 3 навчальних відділів:
1.
організаційно-масового, туристсько-краєзнавчого та
методичного
Затвердити структуру навчального року, навчальний
2. план, план роботи на 2020/2021 навчальний рік,
штатний розпис та тарифікацію
Забезпечити своєчасне оформлення актів-дозволів на
3.
роботу закладу в 2020/2021 навчальному році

Терміни
виконання

Відповідальні за
виконання

впродовж
року

адміністрація

до 01.09.20

директор

серпень

Проаналізувати і затвердити програми та календарні
плани роботи гуртків

до 15.09.20

Провести набір і зарахування дітей та учнівської
5. молоді до гуртків закладу згідно з поданими заявами
та медичними довідками

до 14.09.20

6.

Укласти угоди про співпрацю з іншими освітніми
закладами області

до 16.09.20

7.

Забезпечити своєчасне видання управлінських
рішень (наказів, розпоряджень, оголошень тощо)

впродовж року

4.

Провести урочисте відкриття навчального року в
центрі туризму – День відкритих дверей (в умовах
8.
карантину захід здійснити в гуртках; для вихованців
1-го року навчання організувати посвяту в туристи).
Скласти та затвердити розклад занять на
9. І-ше півріччя
ІІ-ге півріччя

до 20.09

до 14.09.20
до 30.12.20

10.

Провести нараду із завідувачами відділів про стан
виконання планових показників набору дітей

до 17.09.20

11.

Продовжити роботу
центру туризму

впродовж
року

дитячого

самоврядування

Оформити згідно інструкції журнали гурткової
роботи
Здійснити
контрольну
перевірку
журналів
13. планування та обліку гурткової роботи у зв’язку з
початком нового навчального року
12.

Організувати своєчасне проведення інструктажів з
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
14.
навчально-виховного процесу впродовж навчального
року

директор,
заступник директора
з АГЧ
заступник директора
з НВР,
завідувачі відділів
заступник директора
з НВР,
завідувачі відділів,
керівники гуртків
директор,
заступник директора
з НВР
директор,
заступник директора,
завідувач відділів
директор, заступник
директора з НВР,
завідувачі відділів,
керівники гуртків
директор,
заступник директора
з НВР
директор,
заступник директора
з НВР
Кононенко О.В.,
Осипенко О.В.,
керівники гуртків

до 20.09.20

керівники гуртків

до 20.10.20

заступник директора
з НВР,
завідувачі відділів

вересень,
грудень
2020 р.
та січень,
травень
2020 р.

інженер з охорони
праці,
завідувачі відділів

15. Оформити соціальні паспорти гуртків

до 10.10.20

Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм
16. проведення занять, правил техніки безпеки та
збереження життя і здоров’я дітей

впродовж року

Продовжити практику публікування інформації про
роботу центру туризму у ЗМІ та на веб-сайтах

впродовж року

Продовжити практику нагородження вихованців
грамотами та дипломами закладу за участь і
18.
перемогу в усіх навчальних і виховних заходах як
засобу морального стимулювання

впродовж року

17.

19.

Організація моніторингу виконання
програм гуртків краєзнавчого напряму

навчальних

20.

Організація моніторингу виконання
програм гуртків туристичного напряму

навчальних

21.

Забезпечити дистанційне навчання гуртківців в
умовах пандемії COVID-19

Виконання
Тимчасових
рекомендацій
щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах
22.
освіти в період карантину в зв’язку поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)

впродовж року

впродовж року

постійно

заступник директора
з НВР, завідувачі
відділів, керівники
гуртків
інженер з охорони
праці, завідувачі
відділів, керівники
гуртків
завідувачі відділів,
керівники гуртків,
інженер електронік
директор,
заступник директора
з НВР
директор,
заступник директора,
методичний відділ
директор,
заступник директора
зНВР, методичний
відділ
директор,
заступник директора
зНВР, методичний
відділ, керівники
гуртків
директор,
заступники директора

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п

Зміст заходів

Проведення освітньо-просвітницьких заходів з
питань формування здорового способу життя,
профілактики правопорушень та на виконання
1. Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період
карантину в зв’язку поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)
Організувати збір матеріалів, присвячених подіям
останніх років – Революції Гідності та бойовим діям
в зоні ООС (АТО): предмети, особисті речі,
2. фотоматеріали, публікації в пресі, документи
учасників подій тощо для створення експозицій,
присвячені подіям Революції Гідності та війні на
Сході України
Створити експозиції дитячих малюнків та листів до
3.
захисників нашої Батьківщини від московських

Терміни
виконання

Відповідальні за
виконання

постійно

керівники гуртків

постійно

керівники гуртків,
дитяче
самоврядування
ЗЦТКЕСУМ

постійно

керівники гуртків,
дитяче

окупантів

4.

Регулярно організовувати зустрічі з учасниками
Революції Гідності та війни на Сході України

Впродовж навчального року регулярно
організовувати виховні заходи (вечори Пам’яті,
концерти, виставки, зустрічі з учасниками подій, з
5. рідними загиблих тощо) присвячені подіям
Революції Гідності та героям ООС (АТО), особливо
до Дня захисника України 14 жовтня та до Дня
Збройних Сил України 6 грудня
Організовувати екскурсії до військових частин для
ознайомлення учнів з умовами навчання, бойової
6.
підготовки військовослужбовців та популяризації
професії захисника Батьківщині
Залучати гуртківців різних вікових груп до
написання творчих робіт, присвячених сучасним
героям України (Сергій Нігоян, Михайло
Жизнєвський, Юрій Вербицький та інші), а також
7. видатним історичним особам минулого, таким як:
Іван Мазепа, Пилип Орлик, Григорій Сковорода,
Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Степан
Бандера, Євген Коновалець, Августин Волошин,
Роман Шухевич, Іван Кожедуб тощо

постійно

самоврядування
ЗЦТКЕСУМ
керівники гуртків,
дитяче
самоврядування
ЗЦТКЕСУМ

постійно

керівники гуртків,
дитяче
самоврядування
ЗЦТКЕСУМ

постійно

керівники гуртків

постійно

керівники гуртків

до пам’ятних
дат

керівники гуртків,
дитяче
самоврядування
ЗЦТКЕСУМ

постійно

керівники гуртків

Вшановувати пам’ять учасників та героїв історичних
10. подій минулого: Другої світової війни, війни в
Афганістані, аварії на Чорнобильській АЕС тощо

постійно

керівники гуртків,
дитяче
самоврядування
ЗЦТКЕСУМ

Організовувати з гуртківцями виховні заходи з
нагоди визначних історичних подій: Національновизвольної війни українського народу 1648 – 1657
11. рр. під проводом Богдана Хмельницького;
Українській революції 1917 – 1921 років, героїчній
боротьбі ОУН – УПА, діяльності українських
дисидентів тощо

постійно

керівники гуртків

Випускати стіннівки до визначних історичних дат та
12.
присвячених відомим історичним особам

постійно

керівники гуртків,
дитяче
самоврядування

Вшановувати пам’ть загиблих на Сході України
8. воїнів шляхом покладання квітів на їх могили, до
пам’ятних дошок та меморіалів
Організовувати перегляд документальних та
художніх фільмів, присвячених подіям Революції
9.
Гідності та війні на Сході України, Другій світовій
війні, Карпатській Україні, Голодомору тощо

13. Взяти участь в акції „Мій тато – захисник України”
Залучати вихованців до написання творчодосліджувальних робіт в рамках акції 100 річчя
14. УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.

№
з/п

1.

постійно

постійно

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Терміни та місце
Назва заходу
проведення
ВЕРЕСЕНЬ
Урочистості до Дня фізичної культури і спорту
вересень
(за окремим планом)
м. Ужгород

2.

День Відкритих дверей Закарпатського центру
туризму „Старти знайомств”, присвячені
Всесвітньому дню туризму

вересень
м. Ужгород

3.

День Відкритих дверей Закарпатського центру
туризму у Перечинському районі та м. Іршава,
присвячені Дню позашкілля в Україні

вересень
Закарпатська обл.

4.

Відкритий чемпіонат Закарпатської області та
ЗЦТКЕСУМ зі спортивного орієнтування серед
учнівської молоді „Кубок Костянтина Саса –
2020”, присвячений пам'яті Саса К.Ф., та
Всесвітньому дню туризму.
Обласний краєзнавчий конкурс „Мій рідний

5.

край, моя земля, очима сучасників” (заочний

ЗЦТКЕСУМ
керівники гуртків,
дитяче
самоврядування
ЗЦТКЕСУМ
керівники гуртків

Відповідальні
за виконання
оргмасовий
відділ
оргмасовий,
туристськокраєзнавчий
відділи,
керівники
гуртків
оргмасовий,
туристськокраєзнавчий,
методичний
відділи

вересень
Закарпатська обл.

оргмасовий
відділ

Закарпатська обл.

туристськокраєзнавчий,
методичний
відділи

етап)
6.

Екологічна акція „День довкілля”

Закарпатська обл.

7.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

8.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків

9.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

керівники
гуртків

10.

Кубок України серед юнаків з
велосипедного туризму ( відкриті змагання
Кіровоградської області)

Кіровоградська обл.

оргмасовий
відділ

жовтень,
Закарпатська обл.

оргмасовий,
методичний
відділи

жовтень,
Закарпатська обл.

оргмасовий
відділ

жовтень,
м. Ужгород

методичний
відділ

Волинська обл.

оргмасовий
відділ

ЖОВТЕНЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Відкритий семінар – практикум з
пішохідного туризму для керівників гуртків
Обласні (залікові ЗЦТКЕСУМ) змагання зі
спортивного туризму серед учнівської
молоді, присвячені Дню захисника України
(дистанція „ Особисто – командна смуга
перешкод ˝)
Обласний семінар для відповідальних за
проведення початкових та І етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
Міжнародний турнір з туризму серед юнаків
„Волинь”
Кубок України серед юнаків з гірського
туризму (відкритий чемпіонат Запорізької
області з гірського туризму)

Запорізька обл.,

ХІ Всеукраїнська краєзнавча конференція
учнівської молоді „Мій рідний край, моя
земля очима сучасників”

м. Миколаїв

ІІ Всеукраїнська історико-етнографічна
конференція учнівської молоді „Лиш те в
народі буде жити, що серце серцю
передасть”

м. Косів, ІваноФранківська обл.

о. Хортиця

8.

Навчально-тренувальні походи з
гуртківцями

Закарпатська обл.

9.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

10.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

11.

1.

День відкритих дверей ценру туризму у
Міжгірському районі
ЛИСТОПАД
Залікова першість ЗЦТКЕСУМ зі спортивного

оргмасовий
відділ
туристськокраєзнавчий,
методичний
відділи
туристськокраєзнавчий,
методичний
відділи

керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків

жовтень,
Закарпатська обл.

оргмасовий,
туристськокраєзнавчий
відділи

Листопад - грудень,

оргмасовий

туризму (дистанція „Смуга перешкод ,особистокомандні змагання ”)
Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої
2.

3.

експедиції учнівської молоді „Моя
Батьківщина – Україна”
Відкритий чемпіонат ЗЦТКЕСУМ зі
спортивного орієнтування, присвячений Дню
Гідності та Свободи.

м. Ужгород

відділ

протягом місяця,
ЗЦТКЕСУМ

методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи

листопад,
Закарпатська обл.

оргмасовий
відділ

ХІІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція учнівської та студентської
молоді „Південно-Східна Україна: зі
стародавності у ХХІ століття” (п. 205)

м. Святогірськ,
Донецької обл.

Кубок України серед юнаків з пішохідного
туризму в приміщенні (відкритий Кубок
Полтавської області) (п. 206)

Полтавська обл.

м. Київ

6.

Всеукраїнська
конференція
учнівської
молоді „Рідна мова – щит держави” (п. 207)

7.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

8.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

9.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

10.

Матчева зустріч серед клубів зі спортивного
орієнтування

Житомирська обл.

11.

Відкритий семінар – практикум зі спортивного
орієнтування для керівників гуртків

листопад,
Закарпатська обл.

4.

5.

1.

ГРУДЕНЬ
Кубок ЗЦТКЕСУМ зі спортивного
орієнтування серед учнівської молоді „Кубок
Святого Миколая – 2020”

оргмасовий
відділ

грудень,
Закарпатська обл.

2.

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу на
кращу туристсько-краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним способом
пересування „Мій рідний край”

впродовж місяця,
ЗЦТКЕСУМ

3.

І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів музеїв навчальних закладів
„Край, в якому я живу”

10-20.12,
м. Ужгород

4.
5.

Обласний етап всеукраїнської історикокраєзнавчої акції 100 років УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ
І (обласний) етап
змагань з туристських спортивних

методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи

м. Ужгород
20.12.220
20.01.2021

методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків
оргмасовий
відділ
оргмасовий,
методичний
відділ
оргмасовий
відділ
оргмасовий,
методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи
методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи
туристськокраєзнавчий
відділ
оргмасовий,
туристсько-

походів серед учнівської та
студентської молоді у 2020 році

м. Ужгород

6.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

7.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

8.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

краєзнавчий
відділи
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків

ІІ семестр (орієнтовні заходи)
СІЧЕНЬ
20.12.2020
20.01.2021
м. Ужгород

оргмасовий,
туристськокраєзнавчий
відділи

Навчально-тренувальні збори збірної команди
області з лижного туризму та спортивного
орієнтування
Обласна конференція Всеукраїнської історикокраєзнавчої акції 100 років УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ

січень,
Закарпатська обл.

оргмасовий
відділ

4.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

5.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

6.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

ЛЮТИЙ
Зимовий кубок Закарпатської області та
ЗЦТКЕСУМ зі спортивного орієнтування серед
учнівської молоді, присвячений Дню Героїв
Небесної Сотні та Революції Гідності

лютий,
Закарпатська обл.

2.

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція
„Пізнай себе, свій рід, нарід”

лютий
м. Харків

3.

Чемпіонат України, Кубок України зі
спортивного орієнтування на лижах

лютий,
не визначено

4.

ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів музеїв навчальних закладів
„Край, в якому я живу”

лютий
м. Ужгород

5.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

6.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

1.

2.

3.

1.

І (обласний) етап
змагань з туристських спортивних
походів серед учнівської та
студентської молоді у 2020 році

м. Ужгород

туристськокраєзнавчий
відділ
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків
оргмасовий
відділ
туристськокраєзнавчий
відділ
оргмасовий
відділ
туристськокраєзнавчий,
методичний
відділи
керівники
гуртків
керівники
гуртків

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

7.

Відкритий семінар – практикум зі спортивного
орієнтування для керівників гуртків
БЕРЕЗЕНЬ
Традиційні обласні змагання зі спортивного
орієнтування „Закарпатська весна-2021”,
присвячені 82-й річниці Карпатської України
Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція
„Державотворчі процеси в Україні: крізь віки в
ХХІ століття”

8.

1.

2.

лютий,
Закарпатська обл.

керівники
гуртків
оргмасовий
відділ

березень,
м. Ужгород

оргмасовий
відділ

Закарпатська обл.

березень,
м. Черкаси

3.

Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв
навчальних закладів „Край, в якому я живу”

березень

4.

Участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій
акції „100 років УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ”

м. Київ

5.

Археологічні розвідки

Закарпатська обл.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

7.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

8.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

9.

Навчально-тренувальні збори з видів
спортивного туризму

Закарпатська обл.

10.

Відкритий семінар – практикум з
пішохідного туризму для керівників гуртків

березень,
Закарпатська обл.

6.

1.

2.

3.

КВІТЕНЬ
Чемпіонат Закарпатської області та
ЗЦТКЕСУМ зі спортивного орієнтування
Обласний етап всеукраїнського конкурсу звітів
про роботу роїв Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”
(„Джура”) (молодша вікова група)
Початкові та І етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-паитріотичної гри Сокіл”
(„Джура”)

туристськокраєзнавчий
відділ
туристськокраєзнавчий
відділ
туристськокраєзнавчий
відділ
„Школа юних
археологів”
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків
оргмасовий
відділ
оргмасовий
відділ

Закарпатська обл.

оргмасовий
відділ

квітень

методичний
відділ

квітень

4.

Чемпіонат Закарпатської області зі спортивного
туризму серед учнівської молоді

квітень-травень,
Закарпатська обл.

5.

Залікова першість ЗЦТКЕСУМ
зі спортивного туризму (дистанція
„Крос-похід ˝, командні змагання)

квітень,
м. Ужгород

6.

Обласна виставка „Воскресни, Писанко!”

квітень,
м. Ужгород

оргмасовий,
методичний
відділи
оргмасовий,
методичний
відділи
оргмасовий,
туристськокраєзнавчий
відділи
оргмасовий,
туристськокраєзнавчий

7.

Краєзнавча вікторина для гуртківців

8.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

9.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

10.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

11.

Навчально-тренувальні збори з видів
спортивного туризму
ТРАВЕНЬ

м. Ужгород

Закарпатська обл.

1.

І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-паитріотичної гри Сокіл” („Джура”)

травень

2.

Командний чемпіонат Закарпатської області зі
спортивного орієнтування, присвячений пам’яті
Чепи В. І.

травень,
Закарпатська обл.

3.

Свято закриття навчального року ЗЦТКЕСУМ

травень,
м. Ужгород

4.

Археологічні розвідки

Закарпатська обл.

5.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська обл.

6.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії з
гуртківцями

Закарпатська обл.

7.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська обл.

8.

Навчально-тренувальні збори з видів
спортивного туризму

Закарпатська обл.

відділи
оргмасовий,
туристськокраєзнавчий
відділи
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків
оргмасовий
відділ
оргмасовий,
методичний
відділи
оргмасовий
відділ
оргмасовий,
туристськокраєзнавчий,
методичний
відділи
„Школа юних
археологів”
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків
оргмасовий
відділ

РОБОТА З БАТЬКАМИ
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Зміст заходів

День відкритих дверей (в умовах карантину проводиться в
1
гуртках)
Проведення системного моніторингу щодо вивчення
запитів
2
батьків із питань організації допрофільної
підготовки
Консультування батьків щодо роботи з обдарованими
3
дітьми
Залучення батьків до активної участі у масових заходах,
4
походах, екскурсіях тощо

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

вересень
2020

адміністрація

впродовж
року

завідувачі
відділів

постійно
постійно

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

завідувачі
відділами
керівники
гуртків

№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

1.

Робота школи
1
педагога.

2.

Забезпечувати вчасне подання замовлень
2
проходження курсової підготовки при ЗІППО

на

впродовж
року

3.

Участь педагогів у професійних конференціях,
3
семінарах

впродовж
року
впродовж
року
впродовж
року

завідувач методичного
відділу, методисти

6.

Сприяння
у
підвищенні
рівня
володіння
5
педагогічними працівниками ІКТ
Пропагування
кращих
авторських
розробок
дидактичного,
психолого-педагогічного
6
забезпечення освітнього процесу на засіданнях
методоб’єднань, під час участі у семінарах тощо
7Робота атестаційної комісії ЗЦТКЕСУМ

директор,
заступник директора
з НВР, завідувач
методичного відділу
завідувач методичного
відділу
директор,
заступник директора
з НВР
завідувачі відділів,
інженер електроник

7.

Робота методичної ради

до 30.09.20
за окремим
планом
впродовж
року
впродовж
року

директор
завідувач методичного
відділу

4.

5.

8.
9.

молодого

та

малодосвідченого

Робота
постійно
діючого
методичного
консультаційного пункту
Робота з педагогічними працівниками в між
атестаційний період

за окремим
планом
роботи

10.

Творчий звіт педагогічних працівників центру
туризму

11.

Майстер-класи керівників гуртків

за окремим
планом

12.

Відкриті заняття керівників гуртків

за окремим
планом

березень

методичний відділ
методичний відділ
заступник директора з
НВР, методичний
відділ, керівники
гуртків
заступник директора з
НВР, методичний
відділ, керівники
гуртків
заступник директора з
НВР, методичний
відділ, керівники
гуртків

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА КЕРІВНИЦТВА
ПОЗАШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
№
з/п

Зміст заходів

Термін
виконання

1.

Забезпечити контроль за виконанням Статуту
1
ЗЦТКЕСУМ,
Законів України, Правил внутрішнього
трудового розпорядку, режиму роботи закладу

впродовж
року

2.

Забезпечити контроль за наявністю заяв на прийом у
2
гуртки та медичних довідок вихованців гуртків

впродовж
року

3.

Організувати
роботу
методичних
об’єднань
3
керівників гуртків, призначити їх керівників

за потреби

4.

Проведення
4
загальних зборів колективу

серпень,
травень

Відповідальні
за виконання

директор,
голова трудового
колективу
керівники гуртків,
заступник директора
з НВР
директор,
завідувач методичного
відділу
адміністрація,
голова трудового
колективу

5.

Засідання
5
ЦТКЕСУМ

Закарпатського

впродовж
року

6.

Затвердити
календарно-тематичне
7
роботи гуртків

планування

вересень,
січень

7.

Забезпечити контроль за веденням документації
8
керівниками гуртків

впродовж
року

8.

Перевірка ведення журналів планування та обліку
гурткової
9
роботи, журналів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності

вересень,
січень,
травень

1
Перевірка
ведення журналів реєстрації вхідної і
вихідної
0
документації
1
Перевірка
ведення книги обліку трудових книжок,
ведення
1
трудових книжок
Підсумки самоосвітньої діяльності педагогічних
працівників

4 рази
на рік
червень,
серпень

9.
10.
11.

педагогічної

ради

квітень

12.

Моніторинг навчально-виховної роботи гуртків.

грудень,
травень

13.

Виконання розрядів гуртківцями

травень

14.

Національно-патріотичне
ЗЦТКЕСУМ

15.

Дитяче самоврядування в центрі туризму

травень

16.

Організація і стан роботи з охорони праці та
цивільного захисту в ЗЦТКЕСУМ

січень,
травень

17.

Моніторинг виконання навчальних програм гуртків

квітень,
травень

виховання

в

гуртках

березень

директор
заступник директора
з НВР,
завідувачі відділів
заступник директора
НВР,
завідувачі відділів
заступник директора
з НВР,
інженер з охорони
праці,
завідувачі відділів
директор
директор
директор, методичний
відділ
директор, заступник
директора з НВР
методичний відділ
директор, заступник
директора з НВР ,
керівники гуртків
директор, заступник
директора з НВР,
керівники гуртків
заступник директора з
НВР , керівники гуртків,
методичний відділ
заступник директора з
АГЧ, інженер з охорони
праці
директор, заступник
директора з НВР,
методичний відділ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№ з/п

1.

2.

Зміст заходів

Іінструктивно-методичні наради для керівників гуртків з
питань:
планування роботи в гуртку;
ведення документації гуртка;
правила проведення туристичних подорожей, походів
та екскурсій з учнівською молоддю України.
Спрямувати методичну роботу на формування готовності
педагогів мобільно реагувати на зміни в освіті,
організацію інноваційної діяльності в закладі

3.

Продовжити роботу „Школи молодого педагога”

4.

Продовжити
ЗЦТКЕСУМ

роботу

дитячого

самоврядування

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

вересень

методичний
відділ

впродовж
року

методичний
відділ

за окремим
планом
за окремим
планом

методичний
відділ
Осипенко О.В.,
Кононенко О.В.

5.

6.

7.

8.

9.

Розроблення методичних рекомендацій та пропозицій
щодо підвищення ефективності навчально-виховного
процесу
Надання методичної допомоги педагогам у підготовці до
атестації
з
питань
навчально-виховної
роботи,
здійснювання методичного консультування педагогічних
кадрів щодо вдосконалення їх професійної та фахової
майстерності, вивчання їх системи роботи
Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів з
проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології;
інформувати про досягнення науки, перспективного
педагогічного досвіду
Систематично проводити огляд науково-методичної
літератури
Проводити консультаційну роботу з питань організації,
підготовки та проведення всіх видів і форм туристськоспортивної
та
туристсько-краєзнавчої
роботи
з
педагогічними працівниками шкіл та центрів позашкільної
роботи області

за потреби

методичний
відділ

впродовж
року

методичний
відділ

впродовж
року

методичний
відділ

впродовж
року

методисти

за потреби

методичний
відділ

10.

Допомога в організації дистанційного навчання гуртківців

за потреби

11.

Проведення фахових тренінгів, семінарів, майстер-класів
тощо

за окремим
планом

12.

13.

13.1.

Провести обласні етапи та взяти участь у всеукраїнських конкурсах:
на кращу пошуково-дослідницьку роботу школярів за
листопаднапрямками Всеукраїнської експедиції „Моя Батьківщина
грудень
– Україна”
обласного краєзнавчого конкурсу учнівської молоді „Мій
жовтень
рідний край, моя земля очима сучасників”
Організувати для педагогів:
а) семінари для:
педагогічних працівників центру туризму з питань
листопад
надання якісної позашкільної освіти
відповідальних за проведення початкових і І етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
жовтень
гри „Сокіл” („Джура”)
суддів зі спортивного
орієнтування

13.2.

13.3.

14.

туризму

та

спортивного

впродовж
року

б) лекції на курсах при ЗІППО:
директорам та заступникам директорів ЗНЗ; педагогаморганізаторам;
впродовж
класним керівникам;
року
вчителям географії та фізичного виховання;
г) провести тиждень педагогічної майстерності керівника
березень
гуртків
Організувати роботу журі обласного туру всеукраїнських конкурсів:
пошуково-дослідницьких робіт за напрямками експедиції
листопад
„Моя Батьківщина – Україна”
Обласного етапу краєзнавчої конференції учнівської
вересеньмолоді „Мій рідний край очима сучасників”
жовтень
туристсько-краєзнавчих експедицій учнівської молоді з
грудень
активним способом пересування „Мій рідний край”

методичний
відділ
методичний
відділ

методичний
відділ
методичний
відділ
методичний
відділ
методичний
відділ
методичний,
оргмасовий
відділи
методичний,
оргмасовий
відділи
методичний
відділ
методичний
відділ
методичний
відділ
методичний
відділ

спортивних
туристичних
походів
у
рамках
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів
грудень
серед учнівської та студентської молоді
У рамках реалізації концепції національно-патріотичного виховання:
співпрацювати
із
громадськими
організаціями
впродовж
національно-патріотичного напряму
року
проведення заходів
із вшанування патріотів, які
впродовж
загинули за незалежність і територіальну цілісність
року
України
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

взяти участь у Всеукраїнській акції „Запали свічку”
організувати тематичну експозицію до Дня Збройних сил
України у музеї навчального закладу
проводити екскурсії та подорожі місцями пов’язаними з
історичним минулим краю та видатними особистостями
Закарпаття та України
Запровадити проведення в рамках Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
для школярів початкової школи гру „Котигорошко”
Проведення обласного етапу конкурсу звітів роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”) серед молодшої вікової групи
Співпрацювати з ЗНЗ, ПТНЗ, ПНЗ, ВНЗ УжНУ, УТЕІ
КНТЕУ, УТЕК КНТЕУ, ЗІППО, ЗОКМ ім. Т.Легоцького,
федераціями спортивного туризму та спортивного
орієнтування України, Національною спілкою краєзнавців
України з питань підготовки туристських кадрів,
проведення масових туристсько-краєзнавчих заходів,
вдосконалення та активізації туристсько-краєзнавчої
роботи у навчальних закладах області
Участь у семінарах, конференціях, що проводять
Міністерство освіти і науки України, Український
державний центр національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді, департамент
освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації,
федерації
спортивного
туризму
та
спортивного
орієнтування України, Національна спілка краєзнавців
України
Забезпечити методичне обслуговування всіх туристськокраєзнавчих заходів, що проводяться ЗЦТКЕСУМ (зльоти,
змагання, конференції, семінари, вечори тощо) та надавати
методичну допомогу в організації та проведенні
туристсько-краєзнавчих заходів іншим навчальним
закладам області
Вивчати та поширювати перспективні форми та методи
туристсько-краєзнавчої роботи через засоби масової
інформації
Забезпечувати реєстрацію та випуск груп у туристські
спортивні походи та краєзнавчі експедиції та контроль за
їх проведенням
Надання практичної допомоги в організації і проведенні І
етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
Моніторинг виконання навчальної програми гуртків

листопад
грудень

методичний
відділ
керівники
гуртків
керівники
гуртків
керівники
гуртків
методичний
відділ

впродовж
року

керівники
гуртків

впродовж
року

методичний
відділ

квітентравень

методичний
відділ

впродовж
року

методичний
відділ

впродовж
року

педагогічні
працівники
ЗЦТКЕСУМ

впродовж
року

методичний
відділ

впродовж
року

педагогічні
працівники
ЗЦТКЕСУМ

впродовж
року

ДМКК

впродовж
року

методичний
відділ

квітень,
травень

методичний
відділ

25.

Проведення атестації педагогічних працівників.

26.

Допомога в організації самоосвітньої діяльності
педагогічних працівників в міжатестаційний період.

згідно
положення
про
атестацію
впродовж
року

методичний
відділ
методичний
відділ

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ з/п

1.
2.

Зміст заходів

Строки
виконання

Придбати і перезарядити вогнегасники (згідно з до вересня 2020
1
нормами)
року
Підготувати необхідні документи для відкриття
2
до 01.09.20
навчального року

3.

Провести профілактичні роботи, поточний ремонт
котлів
3
і їх чистку, а також провести ревізію запірної
арматури

до 01.09.20

4.

Укласти договори на обслуговування котлів та
4
комунікацій газопостачання

до 10.10.20

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Проводити технічне забезпечення масових заходів
5
впродовж року
згідно з планом роботи
Проводити огляд і поточний ремонт меблів та
устаткування
6
у навчальних та інших приміщеннях впродовж року
закладу
Відповідно до наявних коштів забезпечити
впродовж
придбання
7
спеціального спортивного та туристського
року
інвентарю
Укласти угоди на проведення поточного ремонту
впродовж
приміщення
8
ЗЦТКЕСУМ
з
погодженням
року
капіталовкладень
Забезпечити ремонт автотранспорту, проводити
9
черговий техогляд, придбання автозапчастин

впродовж
року

Відповідно
1
до чинного законодавства регулярно
згідно з наказом
проводити
0
інвентаризацію майна ЗЦТКЕСУМ
Скласти План річних закупівель та додаток до нього,
1
впродовж
проводити процедури по державних закупівель через
1
року
систему Prozorro
відповідно до
Відображення витрат ЗЦТКЕСУМ на Е-даті
витрат

Відповідальні за
виконання

заступник директора
з АГЧ
адміністрація
заступник директора
з АГЧ, заступник
директора – керівник
філії
заступник директора
з АГЧ, заступник
директора – керівник
філії
заступник директора
з АГЧ
заступник директора
з АГЧ
адміністрація

адміністрація
директор, заступник
директора
з АГЧ, водії
адміністрація,
бухгалтерія
тендерний комітет
центру туризму
адміністрація,
бухгалтерія

РОБОТА ЗАКЛАДУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
№
з/п

1.
2.
3.

Зміст заходів

Забезпечувати заклад законодавчими актами та
1
нормативно-технічною документацією
Переглянути інструкції (при потребі) з охорони праці,
безпеки
2
життєдіяльності, інструкції для працівників
закладу
Ознайомити всіх працівників з наказом „Про
3
організацію роботи з охорони праці” з визначенням

Строки
виконання

Відповідальні за
виконання

постійно

інженер з охорони
праці

до 02.09.20

інженер з охорони
праці

до 10.09.20

інженер з охорони
праці, діловод

м

4.

5.
6.

відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку,
безпечну експлуатацію обладнання, будівель і споруд,
автотранспорту тощо
Здійснити перевірку готовності закладу до нового
навчального
4
року, оформити акт готовності закладу та
інші необхідні документи
Поновити матеріали з охорони праці, безпеки
життєдіяльності,
5
пожежної та електробезпеки у
куточку охорони праці та безпеки життєдіяльності
Підготувати навчальний заклад до опалювального
6
сезону

до 30.08.20

адміністрація

постійно

інженер з охорони
праці
заступник директора
з АГЧ
адміністрація,
заступник директора
з АГЧ

до 10.10.20

7.

Розробити заходи щодо підготовки закладу до роботи
7
в осінньо-зимовий період

до 15.09.20

8.

Розробити заходи щодо підготовки закладу до нового
8
навчального року

до 15.04.21

адміністрація

9.

Здійснювати контроль за своєчасним проведенням
інструктажів
9
з безпеки життєдіяльності, бесід по
збереженню здоров’я вихованців

постійно

інженер з охорони
праці, заступник
директора – керівник
філії, заступник
директора з НВР

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Підготувати та провести:
Тиждень знань Правил дорожнього руху
Тиждень знань Пожежної безпеки
1
Тиждень сприяння здоровому способу життя та
0
безпеки життєдіяльності
Тиждень з
охорони праці
та безпеки
життєдіяльності, цивільного захисту
Провести
1
День цивільного захисту з організацією
навчальної
1
евакуації
Проводити
1
навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності
2
з працівниками
Проводити
1
інструктажі з охорони праці на робочому
місці
3 з педагогічним персоналом закладу
Проводити
1
інструктажі з охорони праці на робочому
місці
4 з технічним персоналом
1
Проводити вступні, цільові та позапланові інструктажі
5
Перевірити
1
та впорядкувати територію закладу й
усунути
7
всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни)
Проводити
1
систематичні спостереження за станом
виробничих
8
будівель і споруд
Організовувати проведення ремонту виробничих
будівель
1
і споруд з метою підтримання чи
відновлення
9
початкових експлуатаційних якостей як
будівлі в цілому, так й її окремих конструкцій
Організувати проведення електротехнічних вимірів
2
опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції
0
електропроводів
Забезпечити
утримання
електромереж,
електроарматури,
2
електросилових
шаф,
освітлювальних
1
електрощитів відповідно до вимог
ПТЕ, ПТБ
Організувати
2
в установі безпечний питний,

вересень
грудень
листопад
лютий
листопад
квітень
квітень
2021
за окремим
планом
двічі на рік
щоквартально
відповідно до
вимог
до 03.09.20
до 01.04.21
постійно

інженер з охорони
праці,
завідувачі відділів,
методисти, керівники
гуртків
директор, заступник
директора з АГЧ
інженер з охорони
праці
інженер з охорони
праці
інженер з охорони
праці
інженер з охорони
праці
заступник директора
з АГЧ
заступник директора
з АГЧ, інженер з
охорони праці

за потреби

адміністрація

щорічно

заступник директора
з АГЧ

постійно

заступник директора
з АГЧ

постійно

заступник директора

повітряний,
4
температурний, світловий режими

22.
23.
24.
25.
26.

Провести
2
заняття з користування первинними
ІІ квартал
засобами
5
пожежогасіння
Провести
2
інструктажі
з
працівниками
з
до 10.09.20
протипожежної
6
безпеки
Ознайомити
2
працівників з порядком оповіщення про
до 10.09.20
пожежу
7
Забезпечити
2
сторожів списком посадових осіб із
до 10.09.20
зазначенням
8
їхніх номерів домашніх телефонів, адрес
Проводити
2
внутрішній аудит охорони праці в рамках
щоквартально
Тижня
9
охорони праці

з АГЧ,
інженер з охорони
праці
заступник директора
з АГЧ
заступник директора
з АГЧ
заступник директора
з АГЧ
заступник директора
з АГЧ
адміністрація

ПЛАН РОБОТИ
практичного психолога Закарпатського центру туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді
на 2020/2021 навчальний рік
№

1
2
3
4
5
6

1
2
1.
2.

3.

4.

Основні види роботи

Час
З ким проводиться
проведення
Організаційно-методична робота
Складання плану роботи на навчальний
вересень
психолог
рік
Складання звіту про виконану роботу за
грудень,
психолог
семестр, навчальний рік
травень
Робота в бібліотеці, самопідготовка
впродовж року
вересень,
Складання соціального паспорту гуртків
керівники гуртків
жовтень
Участь у навчально-методичних
впродовж року
психолог
семінарах психологів
Підготовка до проведення тренінгів,
впродовж року
психолог
виступів.
Психодіагностична робота, соціально-психологічне дослідження
Індивідуальна психодіагностика:
За запитом
впродовж року
з гуртківцями
Групова психодіагностика:
Педагогічна психодіагностика
вересень
з керівниками гуртків
Дослідження атмосфери у спортивноз гуртківцями краєзнавчого та
туристській групі (Діагностична шкалажовтень
спортивно-туристського
опитувальник розроблена Ф.Фідлером,
напрямку
Ю.Л. Ханіним).
Дослідження мотивації до досягнення
з гуртківцями краєзнавчого та
успіху (Мотивація успіху і боязнь невдачі
листопад
спортивно-туристського
(Модифікація опитувальника А.А. Реана).
напрямку
з гуртківцями краєзнавчого та
Вивчення способів подолання стресових
грудень
спортивно-туристського
ситуацій (Коппінг-тест Лазаруса)
напрямку

5.

6.

7.

8.

9.

Вивчення способів подолання стресових
ситуацій (Коппінг-тест Лазаруса)

січень

Дослідження схильності до ризику
(Опитувальник
О. Шмельова)
Дослідження властивостей нервової
системи за психомоторними показниками
(теппінг-тест)
Атмосфера в спортивно-туристській
групі (розроблена Ф.Фідлером,
адаптована Ю.Л.Ханіним)

березень

Спостереження за поведінкою гуртківців
під час змагань та краєзнавчих заходів

травень

лютий

квітень

з гуртківцями краєзнавчого та
спортивно-туристського
напрямку
з гуртківцями краєзнавчого та
спортивно-туристського
напрямку
з гуртківцями краєзнавчого та
спортивно-туристського
напрямку
з гуртківцями краєзнавчого та
спортивно-туристського
напрямку
з гуртківцями краєзнавчого та
спортивно-туристського
напрямку

Консультаційна робота
1

2

Індивідуальна консультація:
- за результатами досліджень;
- психологічна допомога у кризових
ситуаціях;
Групова консультація:

впродовж року

- робота за запитом

1.
2.
3.
4.

за запитом
впродовж року

- за результатами психологічних
досліджень;

-

впродовж року

Корекційно-розвивальна робота
Розвиток мотивації до занять у
вересень, жовтень,
позашкільному закладі
листопад
Розвиток зосередження, концентрації
грудень, січень
уваги та мобілізації енергії
Розвиток психосоціальної стійкості до
лютий,
стресу
березень
Розвиток навичок кооперації та співпраці
квітень,
у позашкільному колективі
травень

з керівниками гуртків
з керівниками гуртків,
гуртківцями
з керівниками гуртків,
гуртківцями
з керівниками гуртків,
гуртківцями
з гуртківцями
з гуртківцями
з гуртківцями
з гуртківцями

Психологічна просвіта
1.

2.
3.
4.
5

Участь у проведенні Дня відкритих
дверей, Дня спорту, Дня туризму.
Участь у заходах, присвячених
Міжнародному дню боротьби проти
насилля
Участь у заходах, присвячених
Міжнародному дню толерантності
Участь у заходах, присвячених
Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
Профілактика інтернет залежності у

вересень

з гуртківцями
з гуртківцями

жовтень
з гуртківцями
листопад
з гуртківцями
грудень
січень, лютий

з гуртківцями

6.
7.
8.

підлітків
Участь у заходах, присвячених
міжнародному Дню щастя
Участь у заходах, присвячених
Всесвітньому дню здоров'я
Участь у заходах, присвячених
Всесвітньому дню боротьби з
тютюнопалінням.

березень
квітень

з гуртківцями
з гуртківцями
з гуртківцями

травень

