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ВСТУП
Аналіз роботи за минулий рік
Пріоритетні цілі і завдання на 2022/2023 навчальний рік

Комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді» - єдиний в області профільний заклад
позашкільної освіти, основним напрямом діяльності якого є національнопатріотичне 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 й виховання дітей та учнівської молоді в
позаурочний та позанавчальний час.
Закарпатський центр туризму діє на підставі Статуту й керується у своїй
діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний
навчальний заклад, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями
обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації,
наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської
облдержадміністрації, іншими законодавчими і нормативно-правовими
документами, що регулюють діяльність закладів освіти.
Г оловними завданнями Центру є:
У
створення умов для гармонійного розвитку особистості,
задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті;
У
реалізація державної політики в галузі освіти засобами туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій;
У
національно-патріотичне виховання, формування в дітей та юнацтва
національної свідомості, активної громадянської позиції;
У
популяризація туризму та краєзнавства в Закарпатті та за його
межами; просвітницька діяльність;
У
вироблення навичок здорового способу життя;
У
виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань,
стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток
краєзнавчо-дослідницької діяльності здобувачів освіти;
У
задоволення потреб учнівської молоді
у професійному
самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей;
У
надання методичної допомоги закладам освіти з питань
запровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською
молоддю у практику освітньої діяльності;

У
надання інформаційних послуг, консультацій, видання методичних
посібників та буклетів.
Під час пошуково-дослідницької роботи молодь знаходить та досліджує
нові цікаві дані з тем, вивчених на уроках історії або літератури, почутих у
переказах очевидців та своїх предків. Вагомість зібраних матеріалів
підтверджують публікації робіт або тез робіт наших вихованців у
всеукраїнських збірниках.
Центр здійснює освітню, організаційно-масову, інформаційно-методичну,
навчально-тренувальну, спортивну роботу, спрямовану на подальший розвиток
туристсько-краєзнавчої, екскурсійної та оздоровчої роботи з учнівською
молоддю, організовує та проводить обласні спортивні заходи (семінари,
конференції тощо) та бере участь у всеукраїнських масових туристськокраєзнавчих заходах.
Охоплення дітей та підлітків позашкільною освітою
У 2021-2022 навчальному році в 53 гуртках Закарпатського центру
туризму позашкільною освітою за туристсько-спортивним, туристськокраєзнавчим та національно-патріотичним напрямками було охоплено 1191
здобувача освіти: 1150 - діти з м. Ужгород та інших територіальних громад
Закарпатської області, а також 41 дитина - із числа внутрішньо переміщених
осіб, які залучені до гурткових занять Закарпатського центру туризму після 24
лютого.
м. Ужгород та околиці - 20 гуртків.
Ужгородський район
Тур’є-Реметівська територіальна громада - 3 гуртки;
Дубриницько-Малаберезнянська територіальна громада - 2 гуртки;
Перечинська територіальна громада - 1 гурток;
Холмківська територіальна громада - 6 гуртків;
с. Оноківці - 1 гурток.
Хустський район
Колочавська територіальна громада - 9 гуртків;
Іршавська територіальна громада - 3 гуртки;
Білківська територіальна громада - 11 гуртків;
Хустська територіальна громада - 3 гуртки.
До Центру зараховуються здобувачі освіти віком від 5 до 21 року. Набір
вихованців (учнів, слухачів) до Центру здійснюється упродовж навчального
року (у міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих
об'єднань) за їх бажанням і на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.
Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня. Тривалість навчального року
встановлюється Міністерством освіти і науки України. У період канікул Центр
організовує різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами),
надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля й
відпочинку, з повним (постійним) або змінним складом вихованців (учнів,

слухачів) у походах, експедиціях, змаганнях, навчально-тренувальних зборах
тощо.
Освітній процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами
і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України,
авторськими,
модифікованими та експериментальними
навчальними
програмами
туристсько-краєзнавчих
об'єднань
учнівської
молоді,
рекомендованими Міністерством освіти і науки України, а також за
навчальними планами й програмами, затвердженими департаментом освіти і
науки облдержадміністрації. Експериментальні навчальні плани складаються
Центром з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження
експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних
інновацій і технологій здійснюється у встановленому порядку. Заняття
проводяться за однопрофільними, комплексними навчальними програмами і
такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів. Залежно від специфіки
діяльності гуртка навчання може проводитися за програмами від одного місяця
до кількох років. Індивідуальне навчання в центрі туризму учнівської молоді
організовується відповідно до порядку, затвердженого МОН.
Педагогічний колектив Закарпатського центру туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді створює всі належні умови для розвитку
творчих здібностей обдарованої і талановитої молоді, формування моральноетичних цінностей, вироблення навичок художньо-естетичного, науковопізнавального сприйняття навколишнього світу, самореалізації особистості та
формування активної патріотичної життєвої позиції у молодого покоління.
Середня наповнюваність становить 20 - 25 вихованців у гуртках
початкового, 15 - 20 - основного та 12 - 15 вихованців у гуртках вищого рівня.
Керівниками гуртків проводиться постійна планова робота щодо залучення
дітей до здобуття позашкільної освіти. Заклад відвідують діти з обмеженими
можливостями, а також діти з числа вимушених переселенців із зони війни.
Методична робота педагогів закладу - це цілісна, заснована на
досягненнях науки й передового педагогічного досвіду система
взаємопов'язаних дій, що забезпечують безперервний розвиток творчої
особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-однодумців,
підвищення освітнього рівня закладу в умовах інтенсивної інноваційної
діяльності, підвищення наукового та загальнокультурного рівня, вдосконалення
психолого-педагогічної підготовки і профільної майстерності.
Педагогічний колектив закладу постійно працює над пошуком нових форм
і методів проведення занять, у т.ч. інтегрованих, підвищує фаховий рівень.
Впродовж навчального року проведено низку семінарів для керівників гуртків
з методики спортивного орієнтування та пішохідного туризму. Педагоги
систематично займаються самоосвітою та самовдосконаленням, знайомляться з
новою інформаційно-методичною та фаховою літературою, відвідують обласні
та всеукраїнські семінари, беруть участь у вебінарах, опрацьовують онлайнресурси, за допомогою яких можна ефективно здійснювати освітній процес,
поглиблювати знання нормативних документів та модулів краєзнавчої і

спортивно-туристичної підготовки здобувачів освіти в гуртках різних напрямів,
створювати відеоматеріали для занять, надавати батькам учнів консультації
щодо забезпечення навчання та розвитку дітей. Підвищенню кваліфікації
педкадрів сприяло систематичне знайомство працівників з документами
Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту, проведення інформаційних днів, обмін досвідом педагогів, виконання
методичних розробок за темами самоосвітньої роботи.
Допомога молодим фахівцям позашкілля в професійному становленні
Ознайомлення з сучасними методами й технологіями навчання, сприяння
розвитку творчого потенціалу, формування педагогічного стилю роботи,
розв'язання конкретних проблем методики викладання - одне з важливих
методичних завдань Закарпатського центру туризму у роботі з молодими
фахівцями. У ході проведення тижнів педагогічної майстерності, круглих столів
молоді педагоги ознайомлюються з питаннями щодо становлення професійних
якостей, створення психологічного комфорту на заняттях гуртків, невербальних
засобів спілкування, з особливостями ведення навчально-методичної
документації керівника гуртка.
Під час семінарів та майстер-класів керівники гуртків удосконалюють
практичні навички використання в роботі ігрових технологій, казкотерапії,
квестів, вікторин тощо, які сприяють розвитку творчості та самореалізації
особистості вихованців гуртків, зростанню якості освітнього процесу,
підвищенню професійного рівня педагогів.
Педагогічні працівники Закарпатського центру туризму проводять значну
роботу щодо популяризації власного педагогічного досвіду шляхом участі у
фахових конкурсах педагогічної майстерності, у семінарах, проєктах, у
підготовці публікацій та розміщенні їх на різних дискусійних професійних
майданчиках, інтернет-платформах тощо. Зокрема, керівники гуртків
ЗЦТКЕСУМ щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Джерело
творчості».
У рамках національно-патріотичного виховання, що є одним із основних
напрямків діяльності Закарпатського центру туризму, значна увага
приділяється організації та проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У Закарпатській області саме
наш заклад позашкільної освіти є координатором її проведення.
Центром туризму у грудні 2021 та січні 2022 року підготовлено та
проведено в режимі онлайн обласні семінари з організації Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у яких взяли
участь понад 200 учасників, які мали змогу задати питання щодо підготовки
роїв та отримати вичерпні відповіді.
Також слід відзначити майстер-класи й відкриті заняття «Школи юних
археологів» під керівництвом методиста Дзембаса О.В. Упродовж листопадалютого 2021/2022 навчального року було проведено 3 таких заходи на базі
Ужгородського та Невицького замків за участі понад 200 учасників.

Атестація
педагогічних
працівників
центру
туризму
у 2021/2022 навчальному році проводилася відповідно до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 06.10.2010 №930 зі змінами і доповненнями,
затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від 21.12. 2011
№1473 та від 08.08.2013 №1135.
Адміністрацією ЗЦТКЕСУМ своєчасно було створено атестаційну
комісію, проведено коригування плану атестації на навчальний рік, видано
відповідні накази. Заходи з атестації здійснювалися впродовж навчального року
згідно з планом роботи атестаційної комісії, затвердженим рішенням АК
(протокол засідання №1 від 20.09.2021). Педагогічний колектив був
ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Методичні
та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації та на
сайті Закарпатського центру туризму.
У 2021/2022 навчальному році атестовано п’ять педагогічних працівників,
усі вони пройшли курси підвищення кваліфікації, узагальнили матеріали з
досвіду роботи. У березні 2022 року проведено огляд творчих доробок
педагогів, які атестувалися. Матеріали з досвіду роботи педагогів, які
проходили атестацію, узагальнено в теках та на електронних носіях.
Рішенням атестаційної комісії керівнику гуртків Барні І.В. підвищено
тарифний розряд, керівникам гуртків Дутці М.М., Машиці Ю.В., Монич О.О.
підтверджено тарифний розряд; методисту Білей М.П. присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Освітній процес
Освітній процес спрямований на вдосконалення, поглиблення системи
виховної роботи та створення належних умов для розвитку творчих здібностей
та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, більшого залучення
школярів області до гурткових занять.
У закладі організовано методичний супровід роботи з обдарованими
вихованцями, 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
діяльності та матеріали для роботи з обдарованими дітьми.
Педагогічним колективом вироблена система виховання, пріоритетними
напрямками якої є формування здорового способу життя, громадянська та
правова освіта, родинно-сімейне виховання, згуртування колективу. При
проведенні організаційно-масової роботи використовувалися різноманітні
форми заходів: конкурси, змагання, виставки, виховні та тематичні бесіди,
круглі столи, участь в акціях, конференціях, конкурсно-розважальні програми,
навчальні екскурсії, вікторини, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми,
день відкритих дверей для дітей та учнівської молоді.
У Закарпатському центрі туризму освітній процес здійснюється з
вихованцями в одновікових та різновікових групах.

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
молоді працює за такими напрямками:
У національно-патріотичним;
У туристсько-краєзнавчим;
У туристсько-спортивним.
Реалізовуються ці напрямки роботи в гуртках «Історичне краєзнавство»,
«Географічне краєзнавство», «Екологічне краєзнавство», «Археологічне
краєзнавство», «Етнографічне краєзнавство», «Спелеотуризм», «Пішохідний
туризм»,
«Юні
туристи»,
«Юні
туристи-краєзнавці»,
«Спортивне
орієнтування», «Юні скаути» та гуртках військово-патріотичного виховання
(«Джура», «Козачата», «Верховинці», «Опришки»).
Одним із основних напрямків діяльності Центру, як закладу позашкільної
освіти, є військово-патріотичний, що забезпечує формування громадянина,
виховання високих духовних якостей і патріотичних почуттів та глибокої
громадянської відповідальності за долю українського народу та держави,
підготовку молодого покоління до військової служби. Цей напрям реалізується
в гуртках козацько-лицарського виховання «Джура».
Робота в гуртках «Джура» побудована на основі інтеграції знань, умінь і
навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни, та спрямована на
популяризацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей, виховання у
підростаючого покоління почуття патріотизму, виконання кодексу «лицарської
честі» на засадах елементів козацької педагогіки. Усі заняття спрямовані на
поглиблення знань вихованців, розширення їх кругозору, виховання
загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян
незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги
до інших народів.
Вихованці беруть участь у конкурсах, які проходять у рамках
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
в дистанційному режимі.
В умовах воєнного стану заклад не припиняв діяльності. У Центрі була
запроваджена змішана форма навчання, завдяки якій проводилися як теоретичні
заняття й консультації в режимі онлайн, так і тренувальні заняття на свіжому
повітрі у вигляді практичних занять, навчальних тренувань з метою
відпрацьовування навичок із пішохідного туризму, спортивного орієнтування
та скелелазіння, закріплення тем з історії рідного краю, набуття туристських
навичок.
Так, керівники гуртків організовують активну роботу з вихованцями,
створюючи навчальні робочі групи через онлайн-зустрічі, електронну пошту,
соціальні спільноти Вайбер та Фейсбук, онлайн-платформу 2оот. Свої заняття
педагоги адаптовують до умов сьогодення, пропонуючи вихованцям
мультимедійні презентаційні меседжі, майстер-класи, проводять захоплюючі
заняття, перегляд пізнавальних фільмів; цей період став пошуком нових форм
роботи - відпрацювання дистанційного навчання. Керівники гуртків змогли
зберегти цей взаємозв'язок навіть у онлайн-режимі.

Керівники гуртків використовували різноманітні підходи до кожного
вихованця, надавали практичну та психологічну підтримку, застосовували різні
методи та прийоми навчання (лекція з використанням термінології, побудова
хронологічної лінії), постійний діалог педагога та гуртківця, індивідуальне та
групове опитування, логічні завдання під час пояснення та узагальнення
навчального матеріалу.
Робочі навчальні плани гуртків на І та ІІ семестри 2021-2022 н.р.
затверджені й погоджені відповідно до нормативних вимог. Розподіл годин
гурткової роботи здійснено відповідно до типових навчальних планів. Робочі
навчальні плани керівників гуртків відповідають державним стандартам щодо
організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, складені
відповідно до рівнів класифікації та кількості років навчання. Освітній процес
у Закарпатському центрі туризму здійснюється відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням
різних організаційних форм роботи за трирівневою системою (початковий,
основний та вищий рівень). Відповідно до рівня класифікації визначається мета
і перспективи діяльності гуртків, обирається навчальна програма.
Записи в журналах відповідають навчальним програмам і календарному
плануванню. Розклад занять гуртків складено з дотриманням педагогічних та
санітарно-гігієнічних вимог і затверджено керівником закладу.
Навчання здійснюється 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 № 1/11-7081, від 4.07.2017 року № 1/11-7083,
від 14.07.2017 року № 1/11-7084. Заняття проводяться впродовж тижня, що дає
вихованцям можливість відвідувати гуртки у зручний для них час. Теоретичні й
практичні заняття гуртків проводяться на базі закладів освіти згідно із
спільними угодами про співпрацю.
На заняттях гуртків вихованці набувають практичних навичок безпечної
поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій, безпечної поведінки на
дорогах, вивчають правила безпеки у навколишньому середовищі, безпеки під
час екскурсій, змагань, подорожей, експедицій. Керівники гуртків
систематично проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності під час
освітнього процесу та під час проведення масових заходів.
Упродовж навчального року адміністрація закладу проводила заплановані
й позапланові перевірки, які були спрямовані на контроль організації та
здійснення освітнього процесу. Найважливішими питаннями контролю були:
ведення журналів планування та обліку роботи гуртків, фактична кількість
вихованців та облік відвідування занять у журналах, відповідність теми заняття
календарно-тематичному плануванню.
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 у
повсякденному житті.
Одним із важливих напрямків функціонування Центру є організаційно масова робота, яка поєднує організацію дозвілля дітей та підлітків, спілкування
з однолітками в різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності,
поліпшення психологічного здоров’я дітей, створення умов для професійної
орієнтації та самовизначення особистості. Метою та основними завданнями
масових заходів є пошук і надання підтримки здібній, обдарованій і
талановитій учнівській молоді; організація змістовного дозвілля дітей та
юнацтва з урахуванням особистих та колективних інтересів, пошук нових форм
його організації; стимулювання творчого, інтелектуального, духовного
розвитку, задоволення потреб вихованців у творчій самореалізації;
популяризація та пропаганда розвивальних дозвіллєвих програм.
Упродовж 2021/2022 навчального року організаційно-масовим відділом
центру були проведені змагання зі спортивного орієнтування, пішохідного
туризму та скелелазіння, семінари для керівників гуртків,
навчальнотренувальні походи з керівниками гуртків.
Участь у змаганнях, а також процес їх організації та проведення, сприяють
визначенню
рівня
туристсько-спортивної
підготовки
вихованців,
вдосконаленню їх майстерності. Слід відзначити поступове збільшення участі
вихованців туристсько-спортивних гуртків у змаганнях різного рівня та здобуті
перемоги у цих заходах. Так, у 2021-2022 навчальному році у Всеукраїнських
змаганнях взяли участь 12 вихованців Центру, в обласних - 444, у навчальнотренувальних зборах - 72.
Вихованці гуртків Центру виконують спортивні розряди, беручи участь у
змаганнях різного рівня з окремих видів спорту (пішохідний туризм, спортивне
орієнтування, скелелазіння).
Туристсько-краєзнавчий напрям роботи Центру спрямований на
залучення учнівської молоді до дослідження природної, історично-культурної
спадщини рідного краю, формування національно-патріотичної свідомості
підростаючого покоління. Під час проведення гурткових занять керівниками
гуртків здійснювалася активна робота щодо участі вихованців у всеукраїнських
та обласних краєзнавчих заходах. Зокрема, педагоги під час занять готували
дітей до участі в конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»,
краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима
сучасників», всеукраїнських історико-краєзнавчих конференцій «Пізнай себе,
свій рід, свій нарід», «Державотворчі процеси в Україні: через віки
у ХХІ століття», «Українська революція. Уроки та перспективи», «Українська
революція: 100 років надії і боротьби», «Лиш те в народі буде жити, що серце
серцю передасть...», Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів
освіти «Край, в якому я живу».

Безумовно, туристсько-краєзнавча робота посідає ключове місце в
національно-патріотичному вихованні молодого покоління, а участь у заходах
до Дня пам’яті битви під Крутами, до Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав, до Дня Г ероїв Небесної Сотні, до Дня вшанування
пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, до Дня Перемоги
над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни сприяє вихованню
у гуртківців національної самосвідомості. Для плідної роботи керівників
гуртків національно-патріотичного та історико-краєзнавчого напрямків
методистами туристсько-краєзнавчого відділу було розроблено план
проведення відповідних заходів. Це дало змогу керівникам гуртків ефективно
організувати освітній процес та виховну роботу з учнівською молоддю загалом.
З метою формування в молодого покоління високих моральних цінностей,
почуття патріотизму, сприяння підвищенню художньої майстерності юних
фотоаматорів та популяризації фотомистецтва, виховання громадянських
почуттів і свідомості, любові до Батьківщини, до рідного краю, до свого
народу, виявлення та відбору кращих фоторобіт для участі в обласних
фотовиставках та всеукраїнських фотоконкурсах у Закарпатському центрі
туризму відбувся перший етап Всеукраїнського конкурсу «Моя Україно!».
Вихованці центру туризму представили 45 робіт.
Учасники конкурсу
презентували свої творчі доробки у номінаціях «Портрет», «Пейзаж»,
«Архітектура», «Побутові або жанрові фотографії», «Фото із застосуванням
програми АбоЬе РЬоіозЬор», «Натюрморт», «Репортажне фото», «Флора та
фауна», «Позажанрове фото» та «Макрофотографія».
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й
територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського
народу, виховання в дітей почуття патріотизму з 14 жовтня
до 17 листопада 2021 року в Закарпатському центрі туризму проведено конкурс
літературних творів, творів образотворчого мистецтва, фоторобіт на тему
«Захисники України: історія та сьогодення». Для участі у II (обласному) етапі
конкурсу було представлено 36 робіт, у тому числі номінації: «Лист» - 5,
«Вірш» - 4, «Малюнок» - 17 та «Фоторобота» - 10.
З початком нового навчального року Закарпатський центр туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді провів День відкритих
дверей. Захід мав на меті ознайомлення учнівської молоді з різноманітністю
напрямків гуртків закладу, залучення дітей до гуртків різного спрямування, а
саме: краєзнавчого, туристсько-спортивного та національно-патріотичного
напрямів. Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді є невід’ємною складовою системи позашкільної освіти
області, де здійснюється фізичне й духовне формування юних особистостей, які
здобувають необхідні для повноцінного життя навички. Усі напрямки гурткової
роботи спрямовані на те, щоб навчити дитину любити рідний край, Україну,
пізнавати звичаї і традиції наших предків, зміцнити тіло фізичними
навантаженнями й загартувати волю. Знайомство з роботою Закарпатського
центру туризму відбулося в Боздоському парку Ужгорода. На свято завітали

гуртківці з Хустського району (м.Іршава, с. Малий Раковець), Ужгородщини
(с.Концово) та власне Ужгорода, а також студенти географічного факультету
УжНУ разом зі своїм керівником. На відкритті найкращі гуртківці центру
туризму підняли Державний Прапор і разом з усіма виконали Державний Гімн
України. Гуртківці, котрі вперше ознайомлювалися з дитячим туризмом та
краєзнавством, дізнавалися про цікаве, яскраве, сповнене різноманітними
пригодами, творче життя у спільноті однодумців. Про заплановані заходи на
новий навчальний рік та про здобутки минулого розповів завідувач
організаційно-масового відділу Андрій Більце. День відкритих дверей
розпочався «Стартом знайомств». На учасників заходу очікували розважальна
програма та туристична стежка, яка включала в себе різні випробування:
фігурну їзду на велосипеді, подолання паралельних мотузок та путанкипавутини, переліт на маятнику через контрольні лінії, спортивне орієнтування.
Влучність усі охочі випробовували стрільбою з пневматичної гвинтівки. А
фізично добре підготовлені хлопці й дівчата мали можливість здолати різні
перепони, що склали смугу перешкод. Випробування були різного ступеня
складності, тож було весело й цікаво проходити кожен з етапів не лише
гуртківцям, але і їхнім керівникам та батькам. Юні учасники свята були
нагороджені сувенірами від Закарпатського центру туризму. Присутні на заході
діти, ознайомившись із діяльністю ЗЦТКЕСУМ та роботою гуртків, обрали той
напрямок додаткової освіти, який найбільше допомагатиме гармонійному
розвитку й організації змістовного дозвілля. Зі свого боку керівники гуртків
докладатимуть зусиль, використовуючи свій педагогічний досвід і знання, щоб
навчання вихованців було наповнене творчістю, цікавими зустрічами, новими
перемогами та особистими досягненнями. Адже кожна дитина в Україні має
можливість реалізувати своє право на здобуття якісної позашкільної освіти
Для юних інтелектуалів було запропоновано краєзнавчу вікторину,
перемогу в котрій після підбиття підсумків здобули вихованці гуртка «Юні
археологи» під керівництвом досвідченого археолога, дослідника замків
Закарпаття Олександра Дзембаса.
Гуртківці Закарпатського центру туризму впродовж року брали участь
у Всеукраїнських масових заходах, наукових конференціях, це, зокрема, такі:
ХІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій
рідний край, моя земля очима сучасників», м. Миколаїв - 4 особи
(переможці обласного етапу Конференції).
За напрямами:
Історичне краєзнавство
Маланич Валентина, Шемота Павло вихованці гуртка «Історичне
краєзнавство» (керівник Мазур В.Б.). Тема роботи «Легендарний розвідник
Іван Панкулич».
Археологічне краєзнавство

Новак Тарас, вихованець гуртка «Юні археологи» (керівник Дзембас
О.В.). Тема роботи «Результати та наслідки роботи археологічної експедиції
у Невицькому замку».
Г еографічне краєзнавство та геологія
Клопотар Марія, вихованка гуртка «Спелеотуризм» (керівник Монич
О.О.). Тема роботи «Карстові печери Малої та Великої Угольки».
Етнографічне краєзнавство
Блага Дарія, Блага Денис, вихованці гуртка «Етнографічне краєзнавство»
(керівник Хаща Л.М.). Тема роботи «Закарпатська кухня».
Авторські роботи отримали право на друк у збірці кращих пошуководослідницьких робіт ХІІ Всеукраїнської краєзнавчої конференції «Мій
рідний край, моя земля очима сучасників».
Всеукраїнська краєзнавчо-етнологічна конференція учнівської молоді
«Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть...», ІваноФранківська область, м. Косів (у режимі онлайн).
За напрями:
«Традиції, звичаї та обряди українського народу»
Блага Дарія, вихованка гуртка «Етнографічне краєзнавство» (керівник
Хаща Л.М.). Тема роботи «Шаркань».
«Народна архітектура та її стилі»
Кузьма Станіслава, вихованка гуртка «Етнографічне краєзнавство»
(керівник Дутка М.М.). Тема роботи «Свято-Духівська православна церква».
Всі учасники отримали сертифікати, а керівники - подяки від
організаторів Конференції.
Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя
Батьківщина - Україна», м. Київ - 4 учасники (переможці
ІІ (регіонального) туру конкурсу).
Напрям «Із батьківської криниці»
Блага Дарія, Дерев'янко Софія, Терпак Анастасія, Блага Денис - вихованці
гуртка «Етнографічне краєзнавство» (керівник Хаща Л.М.). Тема роботи
«Закарпатська кухня».
Напрям «З попелу забуття»
Маланич Валентина, Шемота Павло - вихованці гуртка «Історичне
краєзнавство» (керівник Мазур В.Б.). Тема роботи «Легендарний розвідник Іван
Панкулич».
Напрям «Г еографія рідного краю»
Клопотар Марія, Левшаков Валерій - вихованці гуртка «Спелеотуризм»
(керівник Монич О.О.). Тема роботи «Карстові печери Малої та Великої
Угольки».
Напрям «Геологічними стежками України»

Молнар Артем - вихованець гуртка «Пішохідний туризм» (керівник
Дутка М.М.). Тема роботи «Смерековий камінь - символ краси і величі нашого
краю».
Методист ЗЦТКЕСУМ Дзембас О.В. взяв участь у роботі журі ІІІ туру
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна».
Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
«Військово-історичні
події
на
теренах
України:
минуле
і сучасність», м.Запоріжжя - 3 учасники.
Напрям «Україна в історико-культурних пам’ятках»
Міськова Анастасія, вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство»
(керівник Кононенко О.В.). Тема роботи «Малі річки Закарпаття: стан,
перспективи, проблеми та шляхи вирішення».
Напрям «Природничо-краєзнавчі об'єкти України та їх зв’язок
з історичними подіями».
Новак Тарас, вихованець гуртка «Юні археологи» (керівник Дзембас О.В.)
Тема роботи «Результати та наслідки роботи археологічної експедиції
у Невицькому замку».
Напрям «Антропологічний вимір війни».
Носова Таісія, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство» (керівник
Мазур В.Б.) Тема роботи «АПОСТОЛ» - герої не вмирають».
Всеукраїнська фотовиставка до Дня Соборності України «Україна це ми!», м. Київ - 5 робіт гуртківців центру туризму (гурток «Юні туристикраєзнавці», керівник Самсонов О.С.; гурток «Пішохідний туризм», керівник
Староста Т.П.; гурток «Юні туристи-краєзнавці», керівник Дорчинець О.В.;
гурток «Спелеологія» керівник Монич О.О.).
VII Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської
молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття»,
м. Черкаси - 2 учасники.
Секція «Історичні постаті в процесі державотворення на українських
землях, їх роль і місце у боротьбі за звільнення від гніту та зовнішніх посягань,
внесок у формування основ державності».
Носова Таісія, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство» (керівник
Мазур В.Б.). Тема роботи «Апостол» - герої не вмирають».
Секція «історико-краєзнавчі та природні туристсько-рекреаційні об'єкти
України, пов'язані з подіями державотворення та історичними постатями».
Новак Тарас, вихованець гуртка «Юні археологи» (керівник Дзембас
О.В.). Тема роботи «Результати та наслідки роботи археологічної
експедиції у Невицькому замку».

Представлені на конференції роботи вихованців ЗЦТКЕСУМ будуть
опубліковані у збірнику тез кращих краєзнавчо-дослідницьких робіт юних
обдарувань України.
Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників
позашкільних закладів освіти «Джерело творчості» (обласний етап,
м.Ужгород - 1 учасник).
У номінації «Керівник гуртка - 2022» за туристсько-краєзнавчим
напрямком - Більце Юлія Ігорівна, керівник гуртків «Спортивне орієнтування»,
І місце.
Чемпіонат України серед вихованців закладів позашкільної освіти
зі спортивного орієнтування (трейл-орієнтування) та ХХІІІ Все
українські змагання зі спортивного орієнтування Кубок Оніщука,
м. Київ - 12 осіб.
Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в
якому я живу».
Координатором проведення обласного етапу Конкурсу є Закарпатський
центр туризму. За підсумками проведення цього етапу визначено трьох
переможців - учасників всеукраїнського туру Конкурсу.
Міжнародний круглий стіл «Музейна педагогіка в умовах воєнного
стану» - 1 особа (методист Закарпатського центру туризму Мазур В.Б.).
Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Діти і
війна: сучасний вимір».
Буде проведена Українським державним центром національнопатріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді та КЗ
«Харківська обласна станція юних туристів» 10 червня 2022 року в режимі
онлайн.
На конференцію подано роботу вихованки гуртка «Історичне
краєзнавство» (керівник Мазур В.Б.) Носової Таісії. Тема роботи «Війна в
долях дітей». В основу дослідження лягли інтерв'ю з вимушеними
переселенцями з регіонів активних бойових дій, а також дітьми - нашими
земляками, чиї батьки захищають незалежність нашої держави на Сході
України.
Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді «В традиціях
високої звитяги».
Для участі в заході вихованці Закарпатського центру туризму спільно
з керівниками гуртків готують тези чотирьох пошуково-дослідницьких робіт
(термін подання - 25.06.2022 року).
Суддівство Всеукраїнського конкурсу звітів туристських спортивних
походів з учнівською та студентською молоддю.

До заходів було залучено двох працівників Закарпатського центру
туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
Всеукраїнські дистанційні змагання із в’язання вузлів.
У змаганнях брали участь понад 50 вихованців Закарпатського центру
туризму. Успішно подолали всі етапи змагань та дійшли до фіналу вісімнадцять
спортсменів. Дуже приємно, що дванадцять із них посіли призові місця!

ОБЛАСНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
Н а зв а за х о д у
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№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

К іл ь к іст ь
у ч а сн и к ів

День відкритих дверей Закарпатського
центру
туризму
«Старти
знайомств»,
присвячений Дню фізичної культури і спорту
в Україні та Всесвітньому дню туризму
Заходи до Дня фізичної культури і спорту та
Всесвітнього дня туризму «Туристично патріотична
стежка»
(майстер-класи
з
пішохідного
туризму
та
спортивного
орієнтування)
Семінар-практикум з пішохідного туризму
для керівників гуртків
Участь у Всеукраїнському військовому
забігу, присвяченому Дню захисників та
захисниць України
Військово-патріотична гра «Козацькими
стежками»
Проведення змагань «Козацькі ігри»
Відкриті змагання
ЗЦТКЕСУМ
зі
спортивного орієнтування серед учнівської
молоді «Кубок Костянтина Саса - 2021»,
присвячений пам'яті Саса К.Ф.
Відкриті обласні (залікові ЗЦТКЕСУМ)
змагання зі спортивного туризму серед
учнівської молоді,
присвячені Дню
захисника України «Осінні старти»
Проведення майстер-класів з пішохідного
туризму та спортивного орієнтування для
керівників гуртків
Проведення майстер-класів з пішохідного
туризму та спортивного орієнтування для
керівників гуртків та вихованців ЗЦТКЕСУМ
Участь у обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя
Україна»
Проведення патріотичних виховних заходів
до Дня Захисника України

13.

Відкрите
тренування
орієнтування

14.

Майстер-клас із пішохідного туризму для
керівників гуртків та їх вихованців
Інтегроване
заняття
зі
спортивного
орієнтування щодо вшанування пам’яті
жертв Голодоморів

15.
16.

зі

спортивного

Туристсько-краєзнавча онлайн- вікторини

М ісц е
п р о в еден н я

156

9 вересня
2021

м. Ужгород

220

вересень

Ужгород,
Ужгородський
р-н

20

9 жовтня

Ужгород

10

10 жовтня

м. Ужгород

80

12 жовтня

м. Ужгород

30

13 жовтня

Колочава
Хустський р-н

220

28 жовтня

м. Ужгород

150

29 жовтня

м. Ужгород

40

жовтень

м. Ужгород

100

жовтень

м. Ужгород

10

жовтень

м. Ужгород

350

жовтень

Закарпатська
область

70

14 листопада

м. Ужгород

60

24-25
листопада

м. Ужгород

40

27 листопада

м. Ужгород

126

30 листопада

м. Ужгород

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

Семінар-практикум зі спортивного туризму
та орієнтування

20

8 грудня

м. Ужгород

Онлайн-вікторина зі спортивного туризму

446

10грудня

м. Ужгород

45

13 грудня

м. Ужгород

140

18 грудня

м. Ужгород

140

21грудня

м. Ужгород

255

грудень

м. Ужгород

350

груденьсічень

Закарпатська
область

300

січень

Закарпатська
область

12

17 січня

м. Ужгород

30

29 січня

с.Колочава

100

січень

м. Ужгород

15

1 лютого

м. Ужгород

120

7 лютого

м. Ужгород

200

лютий

Закарпатська
область

72

лютий

Закарпатська
область

195

лютий

Закарпатська
область

100

17лютого

м. Ужгород

50

3 квітня

м. Ужгород

250

квітень

м. Ужгород

Відкрите
заняття
з
етнографічного
краєзнавства «Андріївські вечорниці»
Відкритий кубок ЗЦТКЕСУМ зі спортивного
орієнтування серед учнівської молоді «Кубок
Святого Миколая - 2021»
Обласний вебінар
для відповідальних за
проведення
початкових
та
І
етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції
учнівської
молоді
«Моя
Батьківщина - Україна»
Виховні
заходи з нагоди
новорічноріздвяних свят

24.

Виховні заходи до Дня Соборності України

25.

Семінар-практикум
зі
орієнтування на лижах

26.

Змагання з біатлону,
пам'яті Героїв Крут

27.

Підведення
підсумків
обласного
фотоконкурсу «Україна - це МИ!»
Майстер-клас із лижного туризму та
лижного орієнтування
Обласні
змагання
змагання
із в ’язання туристичних вузлів серед
гуртківців ЗЦТКЕСУМ
Патріотично-виховні заходи до Дня Героїв
Небесної Сотні
ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в
якому я живу»
Обласний етап
Всеукраїнського огляду
музеїв при закладах освіти

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

спортивного

присвячені

Дню

Обласний вебінар для відповідальних за
проведення
початкових
та
І
етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Відкрите
заняття
гуртка
«Юні
археологи»
Відкриті заняття - майстер-класи з
техніки пішохідного туризму, скелелазіння,
спортивного орієнтування для гуртківців
ЗЦТКЕСУМ та дітей із числа внутрішньо
переміщених осіб

36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.

44.

Відкритий майстер-клас із виготовлення
оберегів для Захисників України
Відкритий майстер-клас із розпису пряників
для благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ
Майстер-клас
«Котися,
писанко,
рідному краю та до М иру!»

по

Участь у благодійному ярмарку для збору
коштів на підтримку 128 гірсько-штурмової
бригади
Відкрите тренування зі спелеотуризму для
гуртківців та дітей із числа внутрішньо
переміщених осіб
Відкрите тренування з техніки пішохідного
туризму і спортивного орієнтування для
гуртківців ЗЦТКЕСУМ та дітей із числа
внутрішньо переміщених осіб
Одноденні навчально-тренувальні походи (11
походів)
Дводенні навчально-тренувальні походи (2
походи)
Навчально-краєзнавчі екскурсії
(22 екскурсії)

60

квітень

м. Ужгород

35

квітень

м. Ужгород

15

квітень

30

квітень

м. Ужгород

30

4 травня

Оноківці,
Ужгородський
р-н

50

16 травня

м. Ужгород

180

протягом
року

Ужгородський
р-н

протягом
року

Ужгородський
р-н
Закарпатська
область,
м. Львів

40+2

500

протягом
року

Іршава

Всього до обласних заходів протягом року було залучено понад
5 234 учасників.

З усією діяльністю Закарпатського центру туризму можна ознайомитися на
веб-сайті закладу освіти Ьйр§://сепїоиг.и7.иа/ та на сторінці у Фейсбуку
Мр5://^^^.:ГасеЬоок.сот/а'оир5/138812397261662/.

Всього масовими заходами, походами, екскурсіями, іншими формами
роботи з учнівською молоддю та педагогічними працівниками області центром
туризму охоплено впродовж 2021/2022 навчального року понад 5 тисяч осіб. За
період воєнного стану до участі в різних заходах активно долучалися дітипереселенці та колеги з регіонів активних бойових дій. Зокрема, керівник
етнографічних гуртків Харківської обласної станції юних туристів Майя
Коваленко провела спільно з педагогами Закарпатського центру туризму ряд
майстер-класів із виготовлення янголів-оберегів та ляльок-мотанок, методист
відділу краєзнавства та патріотичного виховання КЗ «Центр туризму»
Запорізької обласної ради Новаковська Ольга, яка зараз вимушено перебуває на

Закарпатті, долучилася разом з педагогами та вихованцями Закарпатського
центру туризму до роботи в режимі онлайн Всеукраїнської історикокраєзнавчої конференції учнівської молоді «Військово-історичні події на
теренах України: минуле і сучасність» (Конференція була проведена
Українським державним центром національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді спільно з Запорізьким обласним
центром туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді
15 квітня ц.р.).
Значна увага в поточному році приділялась охороні праці та безпеці
житєєдіяльності під час проведення масових заходів. Випадки травмувань та
порушень вимог охорони праці під час освітнього процесу відсутні.
Із працівниками нашого закладу згідно з річним планом проведені
навчання з долікарської допомоги, охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
при надзвичайних ситуаціях. До проведення цих навчань залучалися фахівці
відповідних державних структур
Проблемні питання
У той же час існує ряд проблем, які впливають на організацію позашкільної
гурткової роботи з учнівською молоддю.
1. Хоч матеріально-технічне забезпечення установи є достатнім, існує постійна
потреба в оновленні туристсько-спортивного
інвентарю,
сучасних
вимірювальних приладів та засобів супутникової навігації (для підвищення
ефективності роботи та належної безпеки гуртківців під час занять і масових
заходів), у забезпеченні форми для учасників освітнього процесу з метою
відповідної презентації центру туризму на Всеукраїнських змаганнях.
2. Із розвитком технологій, з року в рік, загальна продуктивність ІКТ зростає.
На сьогодні залишається потреба в придбанні комп’ютерної техніки, що
покращить роботу закладу, особливо в умовах, коли необхідно забезпечити
дистанційне навчання чи інші форми роботи в режимі онлайн.
Завдання на новий навчальний рік
• Подальший розвиток національно-патріотичного виховання в гуртках
цього напрямку, активне впровадження елементів національнопатріотичного виховання в роботі закладу за всіма напрямками
діяльності.
• Продовження роботи щодо підвищення рівня кваліфікації працівників з
туристсько-краєзнавчого та туристсько-спортивного напрямків (особливо
педагогів, що проводять гурткову роботу згідно з відповідними угодами
на базі сільських шкіл) шляхом проведення семінарів-практикумів,
інструкторських походів, навчань суддів змагань з видів туризму тощо.

• Зосередження уваги при плануванні гурткової роботи на туристськокраєзнавчих та спортивних можливостях області з урахуванням інтересів
сучасної учнівської молоді.
• Продовження роботи щодо залучення до гуртків Закарпатського центру
туризму дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Зм іст заходів

У 2022/2023 навчальному році продовжити
роботу закладу у складі 3 відділів:
організаційно-масового, туристськокраєзнавчого та методичного
Затвердити структуру навчального року,
навчальний план, план роботи на
2022/2023 навчальний рік, штатний розпис та
тарифікацію
Перевірка стану готовності матеріальнотехнічної бази центру туризму
до нового 2022-2023 навчального року
Забезпечення освітнього процесу в
Закарпатському центрі туризму під час дії
воєнного стану
Забезпечення психологічного супроводу
учасників освітнього процесу в умовах воєнного
стану

6.

Комплектація навчальних груп:
- основного, вищого рівня
- початкового рівня

7.

Забезпечити збереження контингенту в гуртках
в продовж навчального року, своєчасне надання
гуртківцям глибоких, якісних знань

Терм іни
ви к онан н я

В ідп овідальн і за
В и кон ан н я

Упродовж
року

Адміністрація

до 01.09.2022

Директор

Серпень
Упродовж року

Упродовж року

до 09.09.2022
до 16.09.2022

Упродовж року

8.

Створити базу даних гуртківців

Вересень

9.

Укласти угоди про співпрацю з іншими
освітніми закладами області

До 14.09.22

10.

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

Упродовж року

11.

Провести урочисте відкриття навчального року
в центрі туризму - День відкритих дверей (в

До 20.09.22

Директор,
заступник
директора
з АГЧ
Адміністрація,
завідувачі відділів,
керівники гуртків
Практичний
психолог
Заступник
директора
з НВР,
завідувачі відділів,
керівники гуртків
Керівники гуртків
Заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора, завідувач
відділів
Директор, заступник
директора з НВР,

12.

13.

14.

15.
16.

17.

умовах карантину та воєнного стану захід
здійснити в гуртках; для вихованців 1-го року
навчання організувати посвяту в туристи).
Скласти та затвердити розклад занять на
- І семестр
- ІІ семестр
- літній період
Затвердження навчально-тематичних планів
керівників гуртків:
- І семестр
- групи 1-го року навчання
- ІІ семестр
- літній період
Провести нараду із педагогічними працівниками
щодо набору дітей в гуртки
Оформити згідно інструкції журнали гурткової
роботи
Здійснити контрольну перевірку журналів
планування та обліку гурткової роботи у зв ’язку
з початком нового навчального року
Організувати своєчасне проведення
інструктажів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу
впродовж навчального року

завідувачі відділів,
керівники гуртків

До 14.09.22
До 30.12.22
До 30.05.23

до
до
до
до

05.09. 2022
16.09.2022
23.12.2022
25.05.2023
До 17.09.22

До 17.09.22

Керівники гуртків

До 10.10.22

Заступник
директора
з НВР

Вересень,
грудень 2022 р.
та січень,
травень
2023р.

Інженер з охорони
праці,
завідувачі відділів

Оформити соціальні паспорти гуртків

До 10.10.22

19.

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

Упродовж року

21.

Здійснювати інформаційне висвітлення роботи
Центру туризму у ЗМІ, постійно оновлювати
сайт закладу
Продовжити нагородження вихованців
грамотами та дипломами закладу за участь і
перемогу в усіх значних освітніх заходах як
засобу морального стимулювання

Директор,
заступник
директора
з НВР,
керівники гуртків
Директор,
заступник
директора
з НВР

18.

20.

Директор,
заступник
директора з НВР

Упродовж року

Упродовж року

22.

Перевірка виконання навчальних програм та
результативності роботи керівників гуртків

Упродовж року

23.

Здійснення контролю за веденням гурткової
документації

Упродовж року

Заступник
директора з НВР,
психолог, керівники
гуртків
Інженер з охорони
праці, завідувачі
відділів, керівники
гуртків
Завідувачі відділів,
керівники гуртків
Директор,
заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора
з НВР

24.

25.

Корегування плану роботи закладу на II
півріччя.
Регулярно надавати методично-інформаційну
допомогу керівникам гуртків

До 10.01.2023

Упродовж року

26.

Здійснювати контроль за роботою педагогів які
атестуються у 2022-2023 навчальному році

Упродовж року

27.

Проводити перевірку стану наповненості та
збереження навчальних груп, гуртків

Упродовж року

28.

Координувати форми та методи роботи та
самоосвіти, спрямованої на підвищення
педагогічної майстерності та вдосконалення
фахової підготовки

Упродовж року

29.

Провести моніторинг дослідження
результативності роботи гуртків за навчальний
рік

Травень

Заступник
директора
з НВР, керівники
гуртків
Директор,
заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора
з НВР
Директор,
заступник
директора
з НВР
директор,
заступник
директора
з НВР

П. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п

Зміст заходів

Проводити санітарно-просвітницьку роботу із
вихованцями, батьками щодо поведінки під час
воєнного стану, профілактики інфекційних
1.
захворювань, захворювання на грип, гострі
респіраторні захворювання, СОУГО-19
Організувати збір матеріалів за участю
музейних, архівних і наукових установ
документальних, фото, відео та інших
матеріалів, свідчень, усних історій «Героїв
2.
Україна пам’ятає»: які висвітлюють події
Революції Гідності; присвячені воєнним діям в
Україні, котрі ведуть російські агресори
Створити експозиції дитячих малюнків та листів
3.
для захисників нашої Батьківщини
Впродовж навчального року організовувати:
вечори пам’яті, концерти, зустрічі з учасниками
4.
Революції Гідності, героями ООС (АТО),
бійцями російсько-української війни, з рідними

Терміни
виконання

Відповідальні за
виконання

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Жовтень,
Грудень

Керівники гуртків

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

загиблих, виставки історій захисників України,
які загинули в боротьби за свободу та
незалежність України
( До Дня захисника і захисниць України, до Дня
Збройних Сил України )
Організовувати екскурсії до військових частин
для ознайомлення вихованців з умовами
навчання, бойової підготовки
військовослужбовців та популяризації професії
захисника Батьківщині
Залучати гуртківців різних вікових груп до
написання творчих робіт, присвячених героям
України, а також видатним історичним особам
минулого.
Вшановувати пам’ять загиблих воїнів
унаслідок збройної агресії російської федерації
проти України шляхом покладання квітів на їх
могили, до пам’ятних дошок та меморіалів
Організовувати перегляд документальних та
художніх фільмів, присвячених подіям Другій
світовій війні, Карпатській Україні, Голодомору,
Революції Гідності та російсько-українській
війні
Вшановувати пам’ять учаників та героїв
історичних подій минулого: Другої світової
війни, війни в Афганістані, аварії на
Чорнобильській АЕС.
Організовувати з гуртківцями виховні заходи з
нагоди визначних історичних подій:
Національно-визвольної війни українського
народу 1648 - 1657 рр. під проводом Богдана
Хмельницького; Українській революції 1917 1921 років, героїчній боротьбі ОУН - УПА,
діяльності українських дисидентів
Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні,
присвячених Дню пам’яті захисників і
захисниць України
Взяти участь в акції «Мій тато - захисник
України»
Організовувати з гуртківцями благодійні акціі
по збору та передачі посилок, листівок, оберегів
воїнам
Проводити регулярно тематичні бесіди,
спілкування в гуртках, присвячені національнопатріотичне виховання, знаменним датам

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Лютий

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

Постійно

Керівники гуртків

№
з/п

1.
2.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Терміни та
Відповідальні за
Назва заходу
місце
виконання
проведення
ВЕРЕСЕНЬ
Заходи до Дня фізичної культури і спорту
Вересень
оргмасовий відділ
«Туристично-патріотична стежка»
м. Ужгород
Вересень
оргмасовий,
День Відкритих дверей Закарпатського центру
туристськоЗакарпатська
туризму «Старти знайомств», присвячені
краєзнавчий
область
Всесвітньому дню туризму
відділи, керівники
гуртків

3.

Навчально - тренувальний похід з керівниками
гуртків Закарпатського центру туризму для
підвищення кваліфікації до Міжнародного Дня
туризму

Вересень
Закарпатська
область

4.

Обласний краєзнавчий конкурс «Мій рідний
край, моя земля, очима сучасників» (заочний
етап)

Закарпатська
область

5.

Екологічна акція «День довкілля»

6.

Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

7.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

8.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

9.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область

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

ЖОВТЕНЬ
1.

2.

3.

Семінар-практикум з пішохідного туризму для
керівників гуртків
Відкриті змагання Закарпатського центру
туризму зі спортивного орієнтування серед
учнівської молоді «Кубок Костянтина Саса 2022», присвячений пам'яті Саса К.Ф.
Відкриті змагання Закарпатського центру
туризму зі спортивного туризму серед
учнівської молоді, присвячені Дню захисника
і захисниць України (дистанція «командна
смуга перешкод»)

жовтень,
Закарпатська
область
жовтень
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*
жовтеньлистопад,
Закарпатська
область
(за окремим

оргмасовий,
методичний відділи

оргмасовий відділ

оргмасовий відділ

4.

5.

6

Військово - патріотична дитячо - юнацька гра
«Козацькими стежками» до Дня захисників
України
Обласний семінар для відповідальних за
проведення національно-патріотичного
виховання
Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

7

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

8

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

9

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

10

Археологічна розвідка

графіком)*
жовтень,
м. Ужгород
(за окремим
графіком)*
жовтень,
м. Ужгород
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область

оргмасовий відділ
методичний відділ

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

Л И С ТО П А Д
1.

Відкрита залікова першість Закарпатського
центру туризму зі спортивного туризму

2.

Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції учнівської молоді «Моя
Батьківщина - Україна»

3

4

5

6

7

ХІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція
учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля
очима сучасників»

листопад грудень,
м. Ужгород
впродовж
місяця,
Закарпатський
центр туризму
листопад
м. Миколаїв

оргмасовий відділ

методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи
туристськокраєзнавчий,
методичний відділи

IV Всеукраїнська історико-етнографічна
конференція учнівської молоді «Лиш те в
народі буде жити, що серце серцю передасть»

м. Косів,
ІваноФранківська
область

туристськокраєзнавчий,
методичний відділи

XVI Всеукраїнська філософська конференція
учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій
нарід»

листопад

туристськокраєзнавчий,
методичний відділи

XV Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція учнівської та студентської молоді
«Південно-Східна Україна: зі стародавності у
XXI століття»
Військово-патріотичні дитячо-юнацькі
перегони з перешкодами «Герой Ужанської

м. Харків
листопадгрудень
м. Святогірськ
Донецької
області
листопад,
Закарпатська

краєзнавчий,
методичний відділи
оргмасовий відділ

долини -2022», присвячений Дню Гідності та
Свободи

8

9

10

11
12

область
(за окремим
графіком)*

Змагання з техніки пішохідного туризму

листопад
Онлайн
м.Київ

Вікторина для гуртківців Закарпатського
центру туризму з основ спортивного
орієнтування

листопад,
Закарпатська
область

Краєзнавча вікторина для гуртківців
Навчально-тренувальні збори з пішохідного
туризму
Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

13

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

14

Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

15

Відкритий семінар - практикум зі спортивного
орієнтування для керівників гуртків

м. Ужгород
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
обл.
листопад,
Закарпатська
область

оргмасовий відділ

оргмасовий відділ

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

ГРУ Д Е Н Ь

1.

Відкритий кубок Закарпатського центру
туризму зі спортивного орієнтування серед
учнівської молоді «Кубок Святого Миколая 2022»

грудень,
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*

оргмасовий відділ

2.

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

10-20.12,
м. Ужгород

методичний,
туристськокраєзнавчий
відділи

3.

Вікторина для гуртківців Закарпатського
центру туризму з основ спортивного туризму

грудень,
Закарпатська
область

оргмасовий,
методичний відділи

4.

Краєзнавчо-дослідницька акція «Війна очима
дитини»

5.

Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

6.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

7.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії

м.Харків
Закарпатська
область
Закарпатська
область.
Закарпатська

туристськокраєзнавчий
відділи
оргмасовий,
методичний відділи
керівники гуртків
керівники гуртків

8.

з гуртківцями

область

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська
область.

керівники гуртків

ІІ семестр (орієнтовні заходи)
СІЧЕНЬ

1.

Навчально-тренувальні збори збірної команди
області з лижного туризму та спортивного
орієнтування

січень,
Закарпатська
область (за
окремим
графіком)*

оргмасовий відділ

2.

Відкритий семінар - практикум зі спортивного
орієнтування для керівників гуртків

Закарпатська
область

оргмасовий відділ

3.

Фотовиставка до Дня Соборності України:
«Україна - це ми»

січень - лютий
м.Київ

туристськокраєзнавчий,
методичний відділи

Змагання серед гуртківців Закарпатського
центру туризму із в’язання туристичних вузлів,
присвячений Дню пам’яті Героїв Крут
Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

м. Ужгород
(за окремим
графіком)*
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область

4.
5.
6.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

7.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

8.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

9.

1.

Участь та підготовка до всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю відповідно до
на 2023 рік
ЛЮТИЙ
Зимові відкриті змагання Закарпатського
центру туризму зі спортивного орієнтування
серед учнівської молоді, присвячений Дню
Героїв Небесної Сотні та Революції Гідності

2

Зимовий кубок Закарпатського центру туризму
з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях серед учнівської молоді,
присвячений Дню Героїв Небесної Сотні та
Революції Гідності

3

Чемпіонат України зі спортивного
орієнтування на лижах

Закарпатська
область

лютий,
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*
лютий,
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*
Лютийберезень,
Івано-

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

оргмасовий відділ

оргмасовий відділ

оргмасовий відділ

оргмасовий відділ

Франківська
область
4

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

лютий
м. Ужгород

5

Обласний семінар для керівників творчодосліджувальних робіт краєзнавчих напрямків

лютий
м. Ужгород

6

Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

7

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

8

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область.

9

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями
Участь та підготовка до всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю відповідно до
на 2023 рік
БЕРЕЗЕНЬ

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

Закарпатська
обл.

оргмасовий відділ

Традиційні обласні змагання зі спортивного
орієнтування «Закарпатська весна-2022»,
присвячені 84-й річниці Карпатської України

березень,
м. Ужгород
(за окремим
графіком)*

оргмасовий відділ

2.

Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція «Державотворчі процеси в
Україні: крізь віки в ХХІ століття»

березень,
м. Черкаси

3.

Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв
навчальних закладів «Край, в якому я живу»

4.

Археологічні розвідки

5.

Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

6.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

7.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

10

1.

8.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

9.

Навчально-тренувальні збори з видів
спортивного туризму

10.

Відкритий семінар - практикум з пішохідного
туризму для керівників гуртків

11.

Участь та підготовка до всеукраїнських і

березень
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область
березень,
Закарпатська
область
Закарпатська

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

оргмасовий відділ
туристсько-

міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю відповідно до
на 2023 рік
КВІТЕНЬ

область

краєзнавчий,
методичний відділи

1.

Військово-патріотичні дитячо-юнацькі
перегони з перешкодами

квітень
Закарпатська
область

оргмасовий
відділ

2.

Участь у Конкурсі звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша
вікова група)

квітень

методичний відділ

4.

Майстер-класи з видів спортивного туризму та
орієнтування

5.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

6.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

квітеньтравень,
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*
Закарпатська
область
Закарпатська
область
Закарпатська
область

7.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська
область

керівники гуртків

8.

Навчально-тренувальні збори з видів
спортивного туризму

Закарпатська
область

оргмасовий відділ

Закарпатська
область

туристськокраєзнавчий,
методичний відділи

квітень,
м. Ужгород
(за окремим
графіком)*

оргмасовий,
методичний
туристськокраєзнавчий
відділи

3.

9.

1.

2.

3.

Першість Закарпатського центру туризму з
краєзнавства на туристсько-експедиційному
маршруті

Участь та підготовка до всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю відповідно до
на 2023 рік
ТРАВЕНЬ
Відкрита першість Закарпатського центру
туризму з пішохідного туризму (дистанція
«Крос-похід», командні змагання)

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

Фотоконкурс «Люби і знай свій рідний
край!» серед гуртківців Закарпатського

травень,
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*
Закарпатська
область

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

оргмасовий відділ

туристськокраєзнавчий

центру туризму

4.

Традиційне сходження гуртківців
Закарпатського центру туризму на Полонину
Руна, присвячене Дню пам’яті та примирення

відділи
травень,
Закарпатська
область
(за окремим
графіком)*

оргмасовий,
методичний відділи

5.

Свято закриття навчального року
Закарпатського центру туризму

травень,
м. Ужгород

оргмасовий,
туристськокраєзнавчий,
методичний відділи

6.

Археологічні розвідки

Закарпатська
область

„Школа юних
археологів”

7.

Навчально-тренувальні походи з гуртківцями

Закарпатська
область

керівники гуртків

8.

Краєзнавчі та навчально-пізнавальні екскурсії
з гуртківцями

Закарпатська
область

керівники гуртків

10.

Пошукові краєзнавчі експедиції з гуртківцями

Закарпатська
область

керівники гуртків

11.

Навчально-тренувальні збори з видів
спортивного туризму

Закарпатська
область

оргмасовий відділ

12.

Участь та підготовка до всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю відповідно до
на 2023 рік

Закарпатська
область

оргмасовий відділ

* У плані можливі зміни відповідно до вимог чинного законодавства .
Слідкуйте за інформацією на офіційному сайті Закарпатського центру
туризму та в групах у соціальних мережах!

РОБОТА З БАТЬКАМИ
№
з/п

Зміст заходів

1.

Проведення батьківських зборів у гуртках

2.

Проведення системного моніторингу щодо вивчення
запитів батьків із питань організації допрофесійної
підготовки

Термін
виконання
Вересень
2022
Травень
2023

Відповідальні
за виконання

Впродовж
року

Завідувачі
відділів

Адміністрація

3.
4.

5.

6.

Консультування батьків щодо роботи з обдарованими
дітьми
Поновлення банку даних дітей соціально-пільгових
категорій
Інформація для батьків:
«Як подбати про дитину, якщо ви знаходитеся з нею
в укритті?» Ьйо8://уоиІи.Ье/УоІХг3ИХСуо
«Як говорити з дітьми про війну»
Кілька порад щодо того, як підійти до розмови з
дитиною про війну
Ьйо8://^^^.ипісеГ.оге/икгаіпе/8Іогіе8/Ьо^-Іо-Іа1к-ІоскіМгеп-аЬоиї-^аг
«Як підготувати «тривожну валізу» та медичну
аптечку»
кйо8://агшуіпГогш.сош.иа
«Якщо батько чи мати захищає країну»
кйо8://уоиШ.Ье/г ОЗІаебЬЦМ

Залучення батьків до освітнього процесу

Залучення батьків до активної участі у масових
заходах, походах, екскурсіях

7.

Постійно

авідувачі
відділами

Вересень

Керівники
гуртків

Постійно

Керівники
гуртків

Впродовж
року

постійно

Адміністрація,
зав. відділами,
практичний
психолог,
керівники
гуртків
керівники
гуртків

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Зміст заходів

Термін
виконання

Робота школи молодого та малодосвідченого
педагога.

за окремим
планом
роботи

2.

Забезпечувати вчасне подання замовлень на
проходження курсової підготовки при ЗІППО

впродовж
року

3.

Участь педагогів у професійних конференціях,
семінарах

впродовж
року

4.

Сприяння у підвищенні рівня володіння
педагогічними працівниками ІКТ

впродовж
року

5.

Пропагування кращих авторських розробок
дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення
освітнього процесу на засіданнях методоб’єднань, під

впродовж
року

№
з/п
1.

1

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

час участі у семінарах тощо
6.

Ознайомлення педагогів Центру туризму з
матеріалами педагогічного досвіду, що надруковані у
педагогічних та методичних виданнях

щомісячно

7.

Робота атестаційної комісії Закарпатського центру
туризму

до 30.09.22

8.

Робота методичної ради

за окремим
планом

9.
10.
11.
12.

13.

14.

Робота постійно діючого методичного
консультаційного пункту
Робота з педагогічними працівниками в між
атестаційний період
Забезпечити участь в конкурсі педагогічної
майстерності «Джерело творчості» у номінації
«Керівник гуртка 2023»
Систематично займатися самоосвітою, працювати над
особистою науково-методичною проблемою.
Доводити до відома педагогічних працівників закладу
результативність навчально-виховного процесу,
проведення масових заходів, участі у Всеукраїнських,
обласних акціях, конференціях, конкурсах.
Вивчати методичні рекомендації, аналізувати їх та
впроваджувати в педагогічну діяльність.

впродовж
року
впродовж
року

методисти
директор,
заступник
директора
з НВР
директор
завідувач
методичного
відділу
методичний
відділ
методичний
відділ

лютий

керівники
гуртків

постійно

керівники
гуртків

постійно

заступник
директора з
НВР,

постійно

15.

Творчий звіт педагогічних працівників центру
туризму

березень

16.

Майстер-класи керівників гуртків

за окремим
планом

17.

Відкриті заняття керівників гуртків

за окремим
планом

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

О РГА Н ІЗА Ц ІЯ К О Н Т РО Л Ю ТА К ЕРІВ Н И Ц ТВ А
П О ЗА Ш К ІЛ Ь Н И М ЗА КЛА ДО М
№
з/п
1.

2.

Зміст заходів
Забезпечити контроль за виконанням Статуту
Закарпатського центру туризму, Законів
України, Правил внутрішнього трудового
розпорядку, режиму роботи закладу
Забезпечити контроль за наявністю заяв на
прийом у гуртки та медичних довідок
вихованців гуртків

Термін
ви кон ан ня

В ідповідальні
за ви кон ан ня

впродовж
року

директор,
голова трудового
колективу

впродовж
року

керівники гуртків,
заступник директора
з НВР
директор,
завідувач
методичного відділу

3.

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

за потреби

4.

Проведення загальних зборів колективу

серпень,
травень

адміністрація,
голова трудового
колективу

5.

Засідання педагогічної ради Закарпатського
центру туризму

впродовж
року

директор

6.

Затвердити календарно-тематичне планування
роботи гуртків

вересень,
січень

7.

Забезпечити контроль за веденням документації
керівниками гуртків

впродовж
року

8.

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

вересень,
січень,
травень

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

4 рази
на рік
червень,
серпень

9.
10.
11.

квітень

12.

Моніторинг навчально-виховної роботи гуртків.

грудень,
травень

13.

Виконання розрядів гуртківцями

травень

14.

Національно-патріотичне виховання в гуртках
Закарпатського центру туризму

березень

15.

Дитяче самоврядування в центрі туризму

травень

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

16.

Організація і стан роботи з охорони праці та
цивільного захисту в Закарпатського центру
туризму

січень,
травень

17.

Моніторинг виконання навчальних програм
гуртків

квітень,
травень

заступник директора з
АГЧ, інженер з
охорони праці
директор, заступник
директора з НВР,
методичний відділ

М ЕТ О Д И Ч Н Е ЗА БЕ ЗП Е Ч Е Н Н Я
№
з/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Зміст заходів
Інструктивно-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
Методична робота на формування готовності
педагогів реагувати на зміни в освіті,
організацію інноваційної діяльності в закладі
Продовження роботи Школи молодого педагога
Розроблення методичних рекомендацій та
пропозицій щодо підвищення ефективності
навчально-виховного процесу
Надання методичної допомоги педагогам у
підготовці до атестації з питань навчальновиховної роботи, здійснювання методичного
консультування педагогічних кадрів щодо
вдосконалення їх професійної та фахової
майстерності, вивчення їх системи роботи
Здійснювання інформаційного забезпечення
педагогів з проблем позашкільної освіти,
педагогіки, психології; інформування про
досягнення науки, перспективного
педагогічного досвіду
Систематично проводити огляд науковометодичної літератури
Проводити консультаційну роботу з питань
організації, підготовки та проведення всіх видів
і форм туристсько-спортивної та туристськокраєзнавчої роботи з педагогічними
працівниками шкіл та центрів позашкільної
роботи області
Допомога в організації дистанційного навчання
гуртківців
Проведення фахових тренінгів, семінарів,
майстер-класів тощо
П ровести обласні етапи та взяти участь
на кращу пошуково-дослідницьку роботу

С троки
ви кон ан ня

В ідповідальні за
ви кон ан ня

вересень

методичний відділ

впродовж
року

методичний відділ

за окремим
планом

методичний відділ

за потреби

методичний відділ

впродовж
року

методичний відділ

впродовж
року

методичний відділ

впродовж
року

методисти

за потреби

методичний відділ

за потреби

методичний відділ

за окремим
методичний відділ
планом
у всеукраїнських конкурсах:
методичний відділ
листопад-

12.

13.

14.

15.

16.

школярів за напрямками Всеукраїнської
грудень
експедиції «Моя Батьківщина - Україна»
обласного краєзнавчого конкурсу учнівської
молоді «Мій рідний край, моя земля очима
жовтень
методичний відділ
сучасників»
О рганізувати для педагогів:
а) семінари для:
педагогічних працівників центру туризму з
методичний відділ
листопад
питань надання якісної позашкільної освіти
відповідальних за національно-патріотичне
жовтень
методичний відділ
виховання
впродовж
методичний,
суддів зі спортивного туризму та спортивного
орієнтування
оргмасовий відділи
року
О рганізувати роботу ж урі обласного туру всеукраїнських конкурсів:
пошуково-дослідницьких робіт за напрямками
методичний відділ
листопад
експедиції «Моя Батьківщина - Україна»
Обласного етапу краєзнавчої конференції
вересеньметодичний відділ
учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля
жовтень
очима сучасників»
спортивних туристичних походів у рамках
Всеукраїнських змагань з туристських
грудень
методичний відділ
спортивних походів серед учнівської та
студентської молоді
У рам ках реалізації концепції національно-патріотичного виховання:
співпрацювати із громадськими організаціями
впродовж
керівники гуртків
року
національно-патріотичного напряму
проведення заходів із вшанування патріотів, які
впродовж
загинули за незалежність і територіальну
керівники гуртків
року
цілісність України
Взяти участь у Всеукраїнській акції „Запали
керівники гуртків
листопад
свічку”
організувати тематичну експозицію до Дня
грудень
методичний відділ
Збройних сил України у музеї навчального
закладу
Проводити екскурсії та подорожі місцями,
впродовж
пов’язаними з історичним минулим краю та
керівники гуртків
року
видатними особистостями Закарпаття і України
Співпрацювати з УжНУ, УТЕІ КНТЕУ, УТЕК
КНТЕУ, ЗІППО, ЗОКМ ім. Т.Легоцького,
федераціями спортивного туризму та
спортивного орієнтування України,
впродовж
Національною спілкою краєзнавців України з
методичний відділ
питань підготовки туристських кадрів,
року
проведення масових туристсько-краєзнавчих
заходів, вдосконалення та активізації
туристсько-краєзнавчої роботи у закладах освіти
області
Участь у семінарах, конференціях, що
проводять Міністерство освіти і науки України,
впродовж
педагогічні
Український державний центр національнопрацівники
року
патріотичного виховання, краєзнавства і

17.

18.

19.

20.
21.

туризму учнівської молоді, департамент освіти і
науки Закарпатської облдержадміністрації,
федерації спортивного туризму та спортивного
орієнтування України, Національна спілка
краєзнавців України
Забезпечити методичне обслуговування всіх
туристсько-краєзнавчих заходів, що проводяться
Закарпатським центром туризму (зльоти,
змагання, конференції, семінари тощо) та
надавати методичну допомогу в організації й
проведенні туристсько-краєзнавчих заходів
іншим закладам освіти області
Вивчати та поширювати перспективні форми та
методи туристсько-краєзнавчої роботи через
засоби масової інформації
Забезпечувати реєстрацію та випуск груп у
туристські спортивні походи й краєзнавчі
експедиції і контроль за їх проведенням
Надання практичної допомоги в організації і
проведенні національно-патріотичних ігор,
квестів, військових вишколів
Моніторинг виконання навчальної програми
гуртків

22.

Проведення атестації педагогічних працівників

23.

Допомога в організації самоосвітньої діяльності
педагогічних працівників в міжатестаційний
період

впродовж
року

методичний відділ

впродовж
року

педагогічні
працівники

впродовж
року

ДМКК

впродовж
року

методичний відділ

квітень,
травень
згідно
положення
про
атестацію
впродовж
року

методичний відділ

методичний відділ

методичний відділ

Ф ІН А Н С О В О - ГО С П О Д А РС ЬК А Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь
№
з/п

Зміст заходів

5.

Придбати і перезарядити вогнегасники (згідно з
нормами)
Підготувати необхідні документи для відкриття
навчального року
Провести профілактичні роботи, поточний
ремонт котлів і їх чистку, а також провести
ревізію запірної арматури
Укласти договори на обслуговування котлів та
комунікацій газопостачання
Проведення систематичного контролю та
перевірки опалювальної системи.

6.

Здійснення підготовки кабінетів до роботи у
зимовий період

1.
2.
3.
4.

С троки
ви кон ан ня
до вересня
2022 року

В ідповідальні за
ви кон ан ня
заступник директора
з АГЧ

до 01.09.22

адміністрація

до 01.09.22

заступник директора
з АГЧ

до 10.10.22
Жовтеньквітень
Жовтень

заступник директора
з АГЧ
Заступник
директора з АГЧ
Заступник
директора з АГЧ,

керівники гуртків

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

заступник
Проводити технічне забезпечення масових
впродовж року директора
заходів згідно з планом роботи
з АГЧ
Проводити огляд і поточний ремонт меблів та
заступник директора
устаткування у навчальних та інших
впродовж року
з АГЧ
приміщеннях закладу
Відповідно до наявних коштів забезпечити
впродовж
адміністрація
придбання спеціального спортивного та
року
туристського інвентарю
Укласти угоди на проведення поточного ремонту
впродовж
приміщення Закарпатського центру туризму з
адміністрація
року
погодженням капіталовкладень
директор, заступник
Забезпечити ремонт автотранспорту, проводити
впродовж
директора
черговий техогляд, придбання автозапчастин
року
з АГЧ, водії
Відповідно до чинного законодавства регулярно
адміністрація,
проводити інвентаризацію майна Закарпатського згідно з наказом
бухгалтерія
центру туризму
Скласти План річних закупівель та додаток до
впродовж
тендерний комітет
нього, проводити процедури по державних
центру туризму
року
закупівель через систему РГ0 2 0 ГГ0
Відображення витрат Закарпатського центру
адміністрація,
відповідно до
туризму на Е-даті
витрат
бухгалтерія
РО Б О Т А ЗАКЛАДУ З О Х О РО Н И П РА Ц І І Б Е ЗП Е К И Ж И Т Т Є Д ІЯ Л Ь Н О С Т І

№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Зміст заходів
Забезпечувати заклад законодавчими актами та
нормативно-технічною документацією
Переглянути інструкції (при потребі) з охорони
пр аці, безпеки життєдіяльності, інструкції для
працівників закладу
Ознайомити всіх працівників з наказом „Про
організацію роботи з охорони праці” з визначенням
відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку,
безпечну експлуатацію обладнання, будівель і
споруд, автотранспорту тощо
Здійснити перевірку готовності закладу до нового
навчального року, оформити акт готовності закладу
та інші необхідні документи*
Поновити матеріали з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної та електробезпеки у
куточку охорони праці та безпеки життєдіяльності
Підготувати навчальний заклад до опалювального
сезону*
Розробити заходи щодо підготовки закладу до
роботи в осінньо-зимовий період

С троки
ви кон ан ня
постійно

В ідповідальні за
ви кон ан ня
інженер з охорони
праці

до 02.09.22

інженер з охорони
праці

до 10.09.22

інженер з охорони
праці, заступник
директора з АГЧ
діловод

до 30.08.22

адміністрація

постійно

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

до 10.10.22
до 15.09. 22

8.

9.

10.

11.

12.

Розробити заходи щодо підготовки закладу до
нового навчального року
Здійснювати контроль за своєчасним
проведенням інструктажів з безпеки
життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я
вихованців
Провести інструктажі та бесіди з вихованцями
під час освітнього процесу щодо правил з техніки
безпеки, охорони життєдіяльності учнів під час
воєнного стану
Тиждень знань поведінки учасників освітнього
процесу в умовах воєнного стану.
Безпечне освітнє середовища:
Як діяти під час занять при оголошенні сигналу
«Повітряна тривога»?
Як поводитися під час бойових дій?
Правила поводження із виявленими
підозрілими вибухонебезпечними предметами
у тому числі замаскованими під них речами.
ййрзУ/^^^.сепІоиг.иг.иа/уіййіІі-Іа-ешІкі/ойогопаргаїзі
Тиждень знань Правил дорожнього руху
Тиждень знань Пожежної безпеки
Тиждень сприяння здоровому способу життя та
безпеки життєдіяльності
Тиждень з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, цивільного захисту

до 15.04.22

адміністрація

постійно

інженер з охорони
праці, заступник
директора з НВР

Вересень

інженер з охорони
праці

вересень
грудень
листопад
лютий
листопад
квітень

вересень
грудень
листопад
лютий
листопад
квітень

13.

Провести День цивільного захисту з організацією
навчальної евакуації

квітень
2023

14.

Проводити навчання з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності з працівниками
Проводити інструктажі з охорони праці на
робочому місці з педагогічним персоналом
закладу
Проводити інструктажі з охорони праці на
робочому місці з технічним персоналом*
Проводити вступні, цільові та позапланові
інструктажі
Перевірити та впорядкувати територію закладу й
усунути всі травмонебезпечні місця (ями,
вибоїни)*

за окремим
планом

15.
16.
17.
18.

19.

20.

двічі на рік

інженер з охорони
праці,
завідувачі відділів,
методисти,
керівники гуртків

інженер з охорони
праці,
завідувачі відділів,
методисти,
керівники гуртків

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

відповідно до
вимог

інженер з охорони
праці
інженер з охорони
праці

до 03.09.22
до 01.04.23

заступник
директора з АГЧ

Проводити систематичні спостереження за
станом виробничих будівель і споруд*

постійно

заступник
директора з АГЧ,
інженер з охорони
праці

Організовувати проведення ремонту виробничих
будівель і споруд з метою підтримання чи
відновлення початкових експлуатаційних якостей

за потреби

адміністрація

щоквартально

21.

22.

як будівлі в цілому, так й її окремих конструкцій*
Організувати проведення електротехнічних
вимірів опору заземлюючого пристрою, опору
ізоляції електропроводів*
Забезпечити утримання електромереж,
електроарматури, електросилових шаф,
освітлювальних електрощитів відповідно до
вимог ПТЕ, ПТБ*

щорічно

заступник
директора з АГЧ

постійно

заступник
директора з АГЧ

23.

Організувати в установі безпечний питний,
повітряний, температурний, світловий режими

постійно

заступник
директора з АГЧ,
інженер з охорони
праці

24.

Провести заняття з користування первинними
засобами пожежогасіння

ІІІ квартал
2022 року
ІІ квартал
2023 року

заступник
директора з АГЧ

25.

Провести інструктажі з працівниками з
протипожежної безпеки
Ознайомити працівників з порядком оповіщення
про пожежу
Забезпечити сторожів списком посадових осіб із
зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів,
адрес
Проводити внутрішній аудит охорони праці в
рамках Тижня охорони праці

26.
27.
28.

до 10.09.22
до 10.09.22

заступник
директора з АГЧ
заступник
директора з АГЧ

до 10.09.22

заступник
директора з АГЧ

щоквартально

адміністрація

П рим ітка:*нам ічені міри проводити за основною ю ридичною адресою м.Ужгород,
вул. Висока,8. У випадку зміни адреси помічені пункти переглянути додатково.

П ЛА Н Р О Б О Т И
практичного психолога Закарп атського центру туризму,
краєзн авства, екскурсій і спорту у чнівської молоді
на 2022/2023 н авч альн и й рік

№
з\п

Н апрям и діяльності з
учасникам и освітнього процесу
закладу освіти

1.
1.1
За запитом
1.2

Термін
проведення

Ц ільова
група
аудиторія

Д іагностика
Індивідуальна психодіагностика:
протягом року
з гуртківцями

Г рупова психодіагностика:
Складання соціального паспорту
гуртків з метою виявлення
1. гуртківців з сімей, що перебувають в
складних життєвих обставинах

вересень

з
педпрацівникам
и

В ідмітка
про
ви кон ан 
ня

2.

Дослідження стану гуртківців під
час навчального процесу (Методика
САН)

жовтень

з гуртківцями

3.

Тест на виявлення суїцидальних
намірів (Н. Шавровська, О.
Гончаренко, І. Мельникова)

листопад

з гуртківцями

4.

Оцінка рівня ситуативної
(реактивної) тривожності (Тест
Спілбергера-Ханіна)

січень

з гуртківцями

5.

Оцінка рівня ситуативної
(реактивної) тривожності (Тест
Спілбергера-Ханіна)

лютий

з гуртківцями

6.

Діагностика стратегій розв'язання
конфліктних ситуацій Д.Джонсона і
Ф.Джонсона

березень

з гуртківцями

7.

Діагностика стратегій розв'язання
конфліктних ситуацій Д.Джонсона і
Ф.Джонсона

квітень

з гуртківцями

8.

Спостереження за поведінкою
гуртківців під час змагань та
краєзнавчих заходів

травень

з гуртківцями

2

П р о ф ілакти ка
1.

Участь у заходах, присвячених
боротьбі проти насильства

листопад

з гуртківцями,
педпрацівникам
и

2.

Профілактика інтернет залежності у
підлітків

грудень

з гуртківцями

протягом року

з гуртківцями,
педпрацівникам
и

Поповнення рекомендацій на
сторінці психолога щодо запобігання
негативних явищ серед учасників
3.
педагогічного процесу в умовах
карантину.
3

4

К орекція

1.

Розвиток мотивації до занять у
позашкільному закладі (Гра
«Цивілізація»)

жовтень

з гуртківцями

2.

Розвиток психосоціальної стійкості
до стресу

груденьлютий

з гуртківцями

3.

Формування цінісних життєвих
орієнтацій шляхом ранжування
цінностей
М. Рокіча

березеньтравень

з гуртківцями

Н авч ал ьн а діяльність

1.

5
5.1

5.2

6

Запобігання проявам насильства та
з
протягом
педпрацівнижорстокого поводження з дітьми
року
ками
шляхом ознайомлення
педагогічних працівників з
ознаками насильства (з фіксацією у
особовій справі)
К онсультування
Індивідуальна консультація:
- за результатами досліджень;
з керівниками
гуртків,
протягом
гуртківцями
року
з
керівниками
- психологічна допомога у
протягом
гуртків,
кризових ситуаціях
року
гуртківцями
Групова консультація:
- за результатами психологічних
з керівниками
протягом
досліджень;
гуртків,
року
гуртківцями
з керівниками
- робота за запитом
протягом
гуртків,
гуртківцями
року
П росвіта

6.1

Участь у проведенні Дня відкритих
дверей, Дня спорту, Дня туризму

вересень

з гуртківцями

6.2

Статеве виховання підлітків

жовтень

батьки
гуртківців

6.3

6.4

6.5
6.6
7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Участь у заходах, присвячених
Міжнародному дню боротьби проти
листопад
з гуртківцями
насилля
Надання рекомендацій щодо
запобігання емоційного вигорання
протягом року
з педагогами
педагогів під час навчального
процесу.
Надання рекомендацій щодо
протягом року
з гуртківцями
безпечної поведінки в Інтернеті.
Пропагування академічної
протягом року
з гуртківцями
доброчесності.
О рганізаційно-методична робота
Складання плану роботи на
вересень
навчальний рік
Складання звіту про виконану
грудень,
роботу за семестр, навчальний рік
травень
протягом
Робота в бібліотеці, самопідготовка
року
Складання соціального паспорту
керівники
вересень
гуртків
гуртків

7.5
7.6

Участь у навчально-методичних
семінарах психологів
Підготовка до проведення
тренінгів, виступів.

протягом
року
протягом
року

