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Звітування  директора  закладу  здійснюється  з  метою  подальшого
утвердження  відкритої  і  демократичної  державно-громадської  системи
управління  освітою,  запровадження  колегіальної  етики  управлінської
діяльності  у  закладі  освіти,  що  базується  на  принципах  взаємоповаги  та
позитивної  мотивації. Завдання  такого  звітування  забезпечити  прозорість,
відкритість, демократичність в роботі, залучення громадськості до співпраці.

Комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність» (далі – Палац) –
комунальний  позашкільний  заклад  освіти,  який  здійснює діяльність  з  усіх
напрямів позашкільної освіти.

Координацію  діяльності  Палацу  здійснює  департамент  освіти  і  науки
Донецької облдержадміністрації.

У квітні 2015 року Палац було переміщено та зареєстровано на території
підконтрольній українській владі. 

На теперішній час місцезнаходження Палацу: 85114, Україна, Донецька
область, м. Костянтинівка, площа Перемоги, будинок 8. 

Палац  є  неприбутковою  організацією,  що  утримується  за  рахунок
обласного бюджету.

Палац працює за річним планом, погодженим з департаментом освіти і
науки  Донецької  облдержадміністрації,  в  установленому  законодавством
порядку.

Мова  навчання  і  виховання  у  Палаці  визначається  Конституцією  та
відповідними законами України.

Палац  власних  площ  не  має,  розміщується  у  приміщенні  загальною
площею 2151 кв.м. м. Костянтинівка. Крім того гурткова робота організована
у м. Бахмут (68,25 кв.м.), м. Торецьк та м. Дружківка (1438,8 кв.м.). 

  Організація освітнього процесу в Палаці здійснюється відповідно до
освітніх  програмам  позашкільної  освіти,  які  затверджені  та  рекомендовані
Міністерством  освіти  і  науки  України.  Освітні  програми  виконано  в
повному  обсязі. Палац  здійснює  свою  діяльність  через  мережу  гуртків.
Індивідуальне  та  групове  навчання  проводиться  відповідно  до  діючих
нормативно-правових  актів  щодо  порядку  організації  індивідуальної  та
групової роботи у закладах позашкільної освіти.

Комплектування  мережі  гуртків  здійснюється  відповідно  до  Статуту
Палацу  та  з  урахуванням  фінансування.  Освітній  процес  здійснюється
диференційно,  відповідно  до  індивідуальних  можливостей  вихованців  з
урахуванням  їх  вікових  особливостей.  Налагоджена  плідна  співпраця  з
загальноосвітніми  та  професійними  (професійно-технічними)  закладами
освіти, закладами фахової передвищої та вищої освіти Донецької області.

У  залежності  від  профілю  гуртка,  рівня,  року  навчання  середня
наповнюваність  в гуртках Палацу складає 15–20 осіб. Заняття в колективах
художньої  самодіяльності  сприяють  розумовому  і  раціональному
використанню  вільного  часу,  організації  відпочинку  і  дозвілля  молоді;
гармонійному розвитку особистості, формуванню високих морально-етичних
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якостей  і  естетичних  смаків;  подальшому  розвитку  художньої  творчості,
широкому залученню в них учасників з різних соціальних груп населення.

У Палаці працює 106 груп, а саме:  
вокальний ансамбль «Надія» – 3 групи; 
вокально-інструментальний ансамбль – 8 груп;
народний художній театр танцю – 8 груп;
народний художній ансамбль бального танцю «Фортуна» – 5 груп;
народна художня студія естрадної пісні –  11 груп;
народний художній театр-студія «4-й этаж» – 12 груп;
художній ансамбль спортивного танцю «Грація» - 6 груп;
гурток циркового мистецтва – 10 груп;
гурток декоративно-прикладного мистецтва  – 4 груп;
колектив народного танцю – 3 групи;
колектив естрадного танцю – 2 групи;
колектив «Всезнайка» – 9 груп;
гурток зі спортивної роботи – 25 груп.

На теперішній час у Палаці навчається 1856 вихованців. 

Порівняльна характеристика охоплення дітей та учнівської молоді
гуртковою роботою

Протягом звітного  періоду  було поповнено  матеріально-технічну  базу
Палацу.  Придбано  сучасне  світлове  та  звукове  обладнання  для  організації
обласних та міських масових заходів. Для художніх колективів придбано та
пошито концертні костюми та взуття. Відповідним інвентарем було оснащено
спортивний  відділ,  а  саме  басейн  у  м.  Дружківка.  Придбано  комп’ютерну
техніку, меблі, електрообладнання та швейне обладнання.

У  2018-2019  році  було  проведено  низку  заходів  для  покращення
матеріально-технічної бази закладу, а саме:

- проведено косметичний ремонт у начальних класах та холі Палацу;
- зроблено заміну вступного електрокабелю;
- покращено стан стелі у актовій залі та коридорі Палацу;
- замінено віконні  блоки на енергозберігаючі  у навчальних кабінетах

301, 313;
- встановлено автономну електричну систему опалення;
- замінено  світильники  на  енергозберігаючі  у  холі,  коридорі  та

навчальних кабінетах 313,317,322;
- зроблено студію звукозапису.
Усі  навчальні  та  службові  приміщення  відповідають  санітарно-

гігієнічним нормам.
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Аналізуючи сьогодні  стан  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності,
виробничої  санітарії,  профілактики  травматизму  дітей  в  побуті  та  під  час
освітнього процесу, слід зазначити, що ця робота визначається у діяльності
педагогічного колективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до
чинної законодавчої бази. 

Стан  роботи  щодо  організації  роботи  з  охорони  праці  та  безпеки
життєдіяльності  учасників  освітнього  процесу  проводиться  під  постійним
контролем  адміністрації  Палацу.  Так  на  початок  2018-2019  н.р.  була
організована робота та сплановані заходи, які закріплено наказами:

від 20.08.2018№115 «Про призначення відповідальних за охорону праці,
пожежну безпеку, електробезпеку та безпеку життєдіяльності  в навчальних,
робочих та інших приміщеннях закладу на 2018-209 навчальний рік»,

від 20.08.2018№119 «Про створення постійно діючої технічної комісії з
обстеження приміщень та спортивних споруд»,

від 20.08.2018№120 «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності
учнів вихованців у 2018-2019 навчальному році»,

від 20.08.2018№121 «Про організацію роботи з охорони праці в 2018-
2019 н.р.»,

від  20.08.2018№122  «Про  призначення  відповідальних  за
електрогосподарство та протипожежну безпеку»,

від 23.08.2018№126 «Про створення комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, правил електробезпеки та пожежної безпеки»,

від 23.08.2018№127 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності і призначення відповідальних».

Для  забезпечення  протипожежної  безпеки  в  Палаці  закуплено  та
встановлено у кожному навчальному кабінеті, холах  вогнегасники усього – 22
шт.  Відповідно  до  вимог  нормативних  документів,  у  Палаці  розроблено
відповідна документація з питань  безпеки та охорони праці, створено й діють
комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, програми навчання. 

У закладі є в наявності всі необхідні журнали реєстрації інструктажів з
питань охорони праці. Відпрацьована програма вступного інструктажу.

Усі  новоприйняті робітники Палацу пройшли  вступний та  первинний
інструктажі під підпис. Усі допущені до роботи.

Протягом  звітного  періоду  випадків  травматизму  невиробничого
характеру  з  працівниками  зафіксовано  –  4,  травматизму  виробничого
характеру серед співробітників не зафіксовано. 

Відповідно до пункту  першого  статті  4,  статей  50.51 Закону України
«Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування»,
Костянтинівським  міським  відділенням  Фонду  соціального  страхування
України  в  Донецькій  області  з  15  по  18  квітня  2019  року  було  проведено
планову перевірку Палацу. Всі вказані недоліки були усунені.

Відповідно до ст.  162 КЗпП для проведення заходів по охороні праці
виділяються у встановленому порядку кошти i необхідні матеріали.  Порядок
їх використання визначається в колективних договорах. 
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Додатком 2 Колективного договору комунального закладу «Донецький
Палац  молоді  «Юність»  (схваленого  на  зборах  трудового  колективу  від
31.08.2018р. протокол №2) передбачено придбання спецодягу та інших засобів
індивідуального  захисту,  додатком  5  та  ст.  165  КЗпП  передбачено видачу
безплатно за встановленими нормами змиваючих та знешкоджуючих засобів.
Усі умови Колективного договору виконуються у повному обсязі. На 2018-
2019 навчальний рік на заходи з охорони праці виділено кошти на загальну
суму 2578 грн.

Адміністрацією  Палацу  постійно  зверталась  увагу  на  питання  щодо
дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки
життєдіяльності в освітньому процесі й побуті.

На початку навчального року,  напередодні  канікул та святкових днів,
проводяться  інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  серед  вихованців,
відпрацьована  програма  вступного  інструктажу.  Регулярно  відбуваються
цільові інструктажі з гуртківцями перед екскурсіями, походами, спортивними
змаганнями тощо.

 Кожний навчальний кабінет, спортивна, актова та балетні зали, басейн
мають  необхідний  перелік  документації  з  питань  безпеки  життєдіяльності.
Також у приміщенні Палаці розміщені стенди з безпечної поведінки, стенди з
охорони праці, оновлені плани евакуації відповідно до нових вимог. 

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися
на  нарадах  при  директорові  та  педраді.  Вивчаючи  стан  травматизму  серед
гуртківців,  можна  відмітити,  що  в  Палаці  здійснюється  відповідна  робота
щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання.
Випадків  травматизму  серед  вихованців  у  2018-2019  навчальному  році  не
було.  Традиційними  в  закладі  є  тижні  безпеки  дорожнього  руху,  знань
пожежної  безпеки,  сприяння  здорового  способу  життя  та  безпеки
життєдіяльності, охорони праці. 

Протягом  навчального  року  проводився  контроль  за  санітарно-
гігієнічним  станом   всіх  приміщень  Палацу.  Стан  задовільний.  Технічний
персонал забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами та прибиральним
інвентарем.  Постійно  проводиться  санітарно-профілактична  робота  з
вихованцями.

На  початок  2018-2019  навчального  року  всі  працівники  своєчасно
пройшли медичний огляд і були допущені до роботи. 

На початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи
а саме:

- Акт готовності Плацу до нового навчального року,
- Акт готовності навчальних кабінетів,
- Акт перевірки і можливість користування спортивним інвентарем 

гуртків.
Оновлена інформація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

на стендах Палацу а також  зроблені 2  нових стенда у басейні м. Дружківка.
До занять у гуртках діти допускаються при наявності медичних довідок.
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Кадрове  забезпечення  Палацу  здійснюється  відповідно  до  штатного
розкладу. Штатним розкладом передбачено 145 вакансій. На теперішній час у
Палаці працює 89 працівників (62%), в тому числі 33 штатних педпрацівника і
6  педагогів,  які  працюють  за  сумісництвом. Відповідно  до  перспективного
плану 6 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації при
Донецькому  обласному  інституті  післядипломної  педагогічної  освіти  за
напрямами: керівники гуртків, методисти.

Педагоги,  які  працюють  за  сумісництвом проходять  підвищення
кваліфікації  за  основним  місцем  роботи.  Рівень  кваліфікації  всіх  штатних
педагогічних працівників відповідає займаній посаді. 
У Палаці працюють відповідно до штатного розпису: 

директор – 1 ос.,
заступники директора – 3 ос.,
інспектор з кадрів – 1 ос.,
бухгалтерська служба – 5 ос.,
відділ організаційно-масової і методичної роботи – 4 ос., 
відділ художньої самодіяльності – 3 ос., 
відділ декоративно-прикладної та технічної творчості – 3 ос., 
відділ зі спортивної роботи – 17 ос.,
структурні підрозділи, що об’єднують колективи – 20 ос., 
адміністративний відділ – 2 ос., 
відділ матеріально-технічного постачання – 2 ос., 
сценічна служба устаткування– 9 ос.,
господарчий відділ – 14 ос., 
гуртожиток (м. Сопіно) – 5 ос.

Кількісний склад педагогічного колективу

  
Навчальний рік

Дані про педагогічних працівників

Кількість
педпрацівн

иків

З них: Стаж роботи Навча
ються
у ВНЗ

Основні
працівни

ки

Суміс
ники до 3 

років
3-10 
років

10-20 
років

більше 
20 років

2018-2019 39 33 6 11 7 7 8 2

Інформація про керівний склад (станом на 01.08.2019)

№
з/п

Посада ПІБ Освіта Пед.
стаж

Стаж
роб.
на

поса
ді
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1 В.о.
директора

Постніков 
Андрій 
Юрійович

Вища. ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом», магістр, 
психологія, практична 
психологія

28 р. 
4 міс.

4 р.
3 міс.

2 Заступник 
директора з
навчально-
виховної 
роботи

Ковшова 
Світлана 
Веніамінівна

Вища. Харківська Державна 
академія фізичної культури, 
фізичне виховання, магістр 
оздоровчої фізичної культури
і спортивних танців

34 р 
9 міс.

4 р 

3 Заступник 
директора з
навчально-
методичної 
роботи

Рантюк Лариса 
Олександрівна

Вища. Державний 
навчальний заклад 
«Університет менеджменту 
освіти», магістр, управління 
навчальним закладом, 
керівник підприємства 
установи та організації у 
сфері освіти та виробничого 
навчання

19 р. 
8 міс.

3 р. 
5 міс.

Якісний склад педагогічного колективу

Навчальний рік
Освіта педагогічних працівників

Повна вища Базова вища Неповна вища Загальноосвітня

2018-2019 24 4 5 -

Кількісно-якісний склад педагогічного колективу

У складі основного педагогічного колективу працюють як досвідченні
педпрацівники, так і перспективна, творча молодь. Із педагогічних працівників
закладу – мають вік до 30 років –28%, 31-39 років  – 10 %, 40-49 років – 28%,
50-60 років – 26 %, понад 60 років – 8%.

На  початку  навчального  року  адміністрацією  закладу  складаються
тарифікаційні списки, в яких фіксується: 

освітній рівень педагогічного працівника, 
стаж роботи, 
тарифікаційний розряду, 
тижневе навантаження. 
Протягом навчального року у списки вносяться зміни щодо тижневого

навантаження,  підвищення тарифікаційного розряду, встановлення надбавки
за  вислугу  років,  підвищення  освітнього  рівня  педагога  тощо. Розподіл
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навантаження  здійснюється  директором,  з  урахуванням  можливостей  та
потреб Палацу та погоджується з профспілковим комітетом Палацу.

Протягом  звітного  періоду  в  Палаці  видано  181  наказ  з  основної
діяльності,  99  к/тм  та  342  к/тр  наказів  з  кадрових  питань.  У  межах  своєї
компетенції  здійснювався контроль за виконанням наказів.  Складено графік
планування основних щорічних, соціальних та додаткових відпусток. У Палаці
ведеться банк даних стимулювання та заохочення працівників грамотами та
подяками.  Комплектацію  закладу  кадрами  здійснює  директор.  При  підборі
нових  кадрів  враховується  фахова  освіта,  досвід,  характеристики,  особисті
якості, працездатність претендента на посаду. Відповідно до штатного розпису
та тарифікаційного списку працівників станом на 01.08.2019 наявні вакансії:

- керівник гуртка –  3 од.;
- керівник колективу – 1 од.;
- керівник студії – 1 од.
Інформація  про  вакансії  систематично  направляється  до

Костянтинівського міського центру зайнятості та розміщується на офіційному
сайті Палацу.

Метою  діяльності  Палацу  є  навчання  і  виховання  учнів  (слухачів)  у
позаурочний та позанавчальний час, надання позашкільної освіти дітям за їх
науковими та художньо-естетичними інтересами.

Головними  завданнями  Палацу  з  питань  розвитку  дитячої  художньої
творчості, організації дитячого дозвілля та масової роботи є:

реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти засобами 
культури та мистецтва;

та надання методичної допомоги навчальним закладам системи 
загальної та середньої освіти з питань впровадження форм і методів художньо-
естетичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної 
діяльності;

створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 
потреб дітей та підлітків у позашкільної освіті, організація їх оздоровлення, 
дозвілля і відпочинку;

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, 
стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток 
дослідницької діяльності вихованців (учнів, слухачів) у різних видах 
мистецтва;

формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної 
громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні 
відповідно до особистих інтересів і здібностей.
просвітницька діяльність.

На теперішній час  Палац може рівноцінно забезпечити функціювання
всіх  сфер  життєдіяльності  дітей  та  молоді.  Плідна  робота  педагогічного
колективу  орієнтована  в  першу  чергу  на  сферу  суспільного  оточення  і
спілкування, коли дитина не лише набуває знання, формує власний світогляд,
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але  і  отримує  навички  самоконтролю,  взаємодії  з  колективом,  уміння
вирішувати складні життєві ситуації. Саме у освітньому процесі відбувається
розвиток  усіх  складових  самовдосконалення  особистості,  у  першу  чергу
потреби  у  самоствердженні  та  самореалізації,  що  є  невід’ємною  частиною
соціального становлення сучасної людини.

Визначними напрямами роботи Палацу стали: 
реалізація державної  політики в галузі  позашкільної  освіти; 
створення  належних  сучасних  умов  для  здобуття  вихованцями  знань,

умінь,  навичок,  розвитку  способів  мислення,  поглядів,  цінностей  та  інших
особистих якостей  набутих у процесі навчання, виховання та розвитку;

системне  впровадження  у  освітній  процес  нових  ефективних
педагогічних технологій; 

активізація просвітницької діяльності серед батьків, з метою залучення
сім'ї до співпраці у вихованні; 

створення системи пошуку, розвитку й підтримки здібностей, талантів і
обдарувань дітей та молоді; 

забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації
змістовного дозвілля; 

постійне здійснення інформаційно-методичної та організаційно - масової
роботи.

Робота Палацу спрямована на виконання 
Конституції України, 
Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону

дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Загальної декларації прав людини; 
Указів  Президента  України  від  18.06.2019  року  №286/2019  «Про

Стратегію національно-патріотичного  виховання»,  від  25.06.2013 №344/2013
«Про  Національну  стратегію  розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до  2021
року»,  від  30.09.2010  №927-2010  «Про  заходи  щодо  розвитку  системи
виявлення  та  підтримки  обдарованих  та  талановитих  дітей  та  молоді»,  від
20.03.2008 року № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості
освіти в Україні»;

Концепції  розвитку  громадянської  освіти  в  Україні,
схваленої розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від  3  жовтня  2018 р.
№710-р; 

постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  14.04.2018  №168  «Деякі
питання Державної служби якості освіти України», від 17.10.2018 №845 «деякі
питання  дитячо-юнацького  військово-патріотичного  виховання»,  від
06.03.2019 №187 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень
ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти
та  визначається  періодичність  проведення  планових  заходів  державного
нагляду (контролю) Державною службою якості освіти», від19.06.2019 №532
«Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти»;

наказів Міністерства освіти и науки України від 10.12.2008 №1123 «Про
внесення змін Положення про порядок організації індивідуальної та групової
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роботи  в  позашкільних  навчальних  закладах»,  від  07.11.2000  №522  «Про
затвердження  Положення  про  порядок  здійснення  інноваційної  освітньої
діяльності» від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-
патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Заходів  щодо  реалізації  Концепції
національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  та  методичних
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах»; 

Програмою  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  у
Донецькій  області  на  2016-2020  рр.,  іншими  нормативними  і
рекомендаційними документами з питань позашкільної освіти, спрямованими
на виконання державних,  регіональних і  міських програм в галузі  освіти та
Статуту Палацу.

Згідно  Закону  України  «Про  освіту»  заклади  освіти  мають  стати
інститутом  розвитку  обдарованості  кожної  особистості,  її  духовного,
фізичного  і  культурного  розвитку,  успішної  соціалізації,  економічному
добробуту. Творчий потенціал особистості є історичним резервом, актуалізації
якого  дає  змогу  значна  підвищити  якість  будь-яких  суспільних  реформ.
Обдарованість є одним із основних факторів економічного розвитку України в
умовах переходу її до нових відносин; творчість і обдарованість є невід'ємною
частиною  людської  духовності,  соціальним  механізмом,  який  протидіє
регресивним лініям у розвитку суспільства. Сьогодні це актуально для нашої
держави.

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей
є  одним  із  головних  завдань  удосконалення  системи  освіти.  Наявність
обдарованості  та  високого  інтелектуального  потенціалу  нації  –  запорука
найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави.

Робота з обдарованими є одним із варіантів конкретної реалізації права
особистості  на  індивідуальність,  унікальність,  внутрішню  свободу,
особистісну  самореалізацію.  На  сучасному  етапі  розвитку  суспільства
подальшого  розв’язання  потребує  проблема  забезпечення  особистісної,
соціальної самореалізації та професійного самовизначення обдарованих дітей
у  нових  соціально-економічних  умовах.  Саме  тому  в  системі  освіти  XXI
століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його «локомотивом».
Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства,
плодами  якого  користуються  всі.  Визначення  обдарованості  надзвичайно
важливе  –  від  цього  залежить  кого  й  на  підставі  яких  критеріїв  ми
відбиратимемо чи за якими програмами і як навчатимемо. Від розуміння суті
обдарованості  прямо залежить,  на які  особливості  своїх вихованців педагог
звертатиме увагу.  

Обдарована дитина - це дитина, що виділяється яскравими, очевидними,
іноді  видатними  досягненнями  (або  має  внутрішні  передумови  для  таких
досягнень) у тому чи іншому виді діяльності.
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Одним  із  основних  завдань  Палацу є  створення  умов  для  розвитку
творчої  обдарованості,  підготувати  ґрунт  для  того,  щоб  ці  здібності  було
реалізовано.  Здібність,  обдарованість,  талант  розглядається  з  різних  точок
зору з урахуванням вікових особливостей учнів.

Для  того  щоб  творча  обдарованість  змогла  себе  проявити  і  далі
розвиватися,  потрібні сприятливе культурне оточення,  опіка і  заохочення,  а
іноді - тиск зовні. Для цього створюється нова школа, де учень повноцінно
живе,  проектує  своє  майбутнє,  свій  шлях,  враховуючи  власні  можливості,
ставлячи  перед  собою  завдання  самовдосконалення,  самовиховання,
самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості,
її  здатність  до  творчого  нестандартного  мислення,  вміння  ефективно
вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Реалізація потенціалу обдарованих вихованців є  актуальним завданням
сучасної  освіти.  Колектив   Палацу  ставить  за  мету  виявити  і  допомогти
вихованцеві розвинути інтелектуальні та творчі здібності,  природні задатки,
створити сприятливі  умови для  розвитку  здібностей  вихованців,  підвищити
соціальний  статус  обдарованої  дитини.  У  закладі  сформований  банк  даних
обдарованих і здібних вихованців гуртків, що дає змогу відстежити динаміку
та результативність їхнього розвитку, здійснюються прогностичні заміри щодо
результативності обдарованих і здібних дітей у конкурсах, змаганнях.

Протягом  навчального  року  здійснювався  моніторинг  участі  дітей  та
учнівської  молоді  закладів  освіти  міст,  районів,  області  в  обласних
фестивалях,  конкурсах,  виставках,  що  організовував  та  проводив  Палац,
готувалися відповідні аналітичні матеріали для департаменту освіти і  науки
Донецької обласної державної адміністрації.

З метою визначення рівня навичок та вмінь, отриманих під час навчання
у  гуртках,  вихованці  Палацу  брали  участь  у  обласних,  Всеукраїнських  та
Міжнародних конкурсах та фестивалях.

Освітню роботу в Палаці було організовано та проведено на належному
рівні.  Керівники  гуртків  постійно  здійснюють  виховання  у  гуртовців
громадянської позиції, вивчають історію українського народу, його історико-
культурну спадщину, забезпечують національно-патріотичне виховання.  Під
час виховної роботи в гуртках  проведено бесіди  щодо формування поваги та
любові до державних символів України, шанування  пам’ятних та урочистих
дат. 

Адміністрацією Палацу відвідано та проаналізовано понад 60 гурткових
занять та виховних заходів.

Контрольно-аналітична  діяльність  спланована і  відображена в  річному
плані. Адміністрація контролює  дотримання термінів здійснення контрольно-
аналітичної  діяльності,  що  відображено  в  наказах.  Згідно  з  річним  планом
роботи  проводяться  інструктивно-методичні  наради  при  директорові,
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оперативні засідання членів адміністрації, загальні збори трудового колективу,
педагогічні, методичні та художні ради тощо. 

Усього у 2017-2018 навчальному  році було проведено:
нарад при директорові – 10.
засідань педагогічної ради - 4,
засідань методичної ради – 5,
засідань художньої ради – 4,
засідань школи молодого педагога – 5,
загальних зборів трудового колективу – 2,  
оперативних засідань членів адміністрації - щовівторка.

Протоколи засідань у наявності.
Вищим колегіальним  органом громадського  самоврядування  Палацу  є

загальні збори  колективу, які  правомочні  приймати  рішення у  межах своїх
повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Забезпечення  якісного  складу  педагогічних  працівників  для  організації
позашкільної освіти є одним з основних завдань, де передбачено:

- підвищення кваліфікації;
- організація наставницької роботи;
- підготовка до атестації.

Робота  з  педагогічними  кадрами  Палацу  проводиться  відповідно  до
законодавства України та спрямована на підбір та поліпшення якісного складу
педагогічних  працівників,  підвищення їх  ділової  кваліфікації,  професійного
рівня.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих
на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної  діяльності.  Метою
атестації  є  стимулювання  безперервної  фахової  освіти,  посилення  у
педагогічних  працівників  мотивації  якісної  роботи,  підвищення
відповідальності педагогів за результати навчання і виховання вихованців.

У закладі наявні накази про створення атестаційної комісії, про розподіл
обов’язків між членами атестаційної комісії,  про організацію та проведення
атестації,  про  підсумки  атестації.  Складений  план  та  тематика  засідань
атестаційної  комісії,  на  яких  розглядаються  заяви  педпрацівників  на
позачергову  атестацію,  досвіди  робіт  керівників,  що  атестуються.
Графіки  засідань  атестаційної  комісії  та  протоколи  засідань  співпадають.
Секретар атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення
протоколів.

У Палаці  створено базу даних кількісно-якісного складу педагогічних
працівників  і  на  підставі  її  аналізу  проведено  перспективне  і  поточне
планування атестації. 

У поточному навчальному році за наслідками атестації:
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керівник гуртка підтвердив раніше встановлений 12 тарифний розряд; 

методист  відділу  декоративно-прикладної  та  технічної  творчості
підтвердив  раніше  встановлену  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст»  з  11
тарифним розрядом;

заступник директора  підтвердив відповідність займаній посаді.
Рівень  кваліфікації  педпрацівників  відповідав  існуючим  вимогам  для

здійснення  позашкільної освіти.
Особливу  увагу  було  приділено  питанням  організації  наставництва.

Адже  процес  адаптації  молодих  педагогів  до  освітньої  діяльності  значною
мірою залежить  від  того,  хто  буде  із  ним  поруч,  стане  його  наставником,
підтримає його,  допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях,
повірити у власні сили. Педагогічне наставництво дає можливість управляти
процесом  професійного  становлення  молодого  педагога,  допомагає
досвідченому педагогу працювати з молодим спеціалістом у тісному контакті,
за  якого  передача  останнім  знань,  умінь  і  навичок,  їхніх  професійних
здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективними. Задля
реалізації  цього  аспекту  було  створено  Школу  молодого  педагога,  яка  є
складовою частиною системи підвищення кваліфікації і об’єднує педагогів з
вищою  та  базовою  вищою  освітою,  що  мають  стаж  менше  3  років  і
кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст»  або  9-10  тарифний  розряд.  Школа
молодого  педагога  –  це  постійно  діюче  професійне  об’єднання  педагогів.
Навчання в школі молодого педагога здійснюється протягом одного року. У
подальшому молодий педагог вдосконалює свою педагогічну майстерність під
керівництвом педагога наставника з відповідної методичної комісії.  Метою і
завданням  школи  є  формування  у  молодих  педагогів  високих  професійних
ідеалів,  потреб  в  постійному  саморозвитку  і  самовдосконаленні.  Протягом
звітного періоду в Школі  молодого педагога навчалось два керівника гуртків.

З  метою  підвищення  ефективності  освітнього  процесу,  впровадження
новітніх інформаційних технологій проведено тренінгові заняття та майстер-
класи для керівників гуртків.

Керівникам гуртків слід звернути увагу на використання  інноваційних
педагогічних  технологій,  що  підвищать  рівень  освітнього  процесу  та
результативність гуртків в цілому,  презентувати та  рекламувати їх на сайті
Палацу.  Також  сприяти  розвиткові  матеріально-технічної  бази  гуртків,
проводячи роботу зі спонсорами та меценатами.

Керівникам  гуртків  Палацу  необхідно  звернути  увагу  на  самоосвіту.
Педагоги  виявляють  недостатню  активність  в  поширенні  власного
педагогічного досвіду у фахових виданнях та професійних конкурсах. 

Таким  чином,  з  метою  підвищення  рівня  діяльності  педагогічним
працівникам закладу необхідно приділити увагу вищезазначеним складовим та
працювати  над  їх  підвищенням.  Робота  у  даному  напрямі  сприятиме
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зростанню педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічних
працівників,  підвищенню  якісних  показників  навчальних  досягнень
вихованців та створенню позитивного іміджу Палацу  в цілому.

Керівникам гуртків:
театру танцю, театру-студії «4-поверх», студії естрадної пісні, ансамблю

бального  танцю  «Фортуна»  підготувати  колектив  до  підтвердження  звання
«народний» у 2021 році;

колективу  спортивного  танцю  «Грація»  підготувати  колектив  до
підтвердження звання «зразковий» у 2021 році;

циркового  мистецтва  підготувати  колектив  до  захисту  звання
«зразковий» у 2021 році.

Колектив   Палацу  ставить  за  мету  виявити  і  допомогти  вихованцеві
розвинути  інтелектуальні  та  творчі  здібності,  природні  задатки,  створити
сприятливі умови для розвитку здібностей вихованців, підвищити соціальний
статус обдарованої дитини. У закладі сформований банк даних обдарованих і
здібних  вихованців  гуртків,  що  дає  змогу  відстежити  динаміку  та
результативність їхнього розвитку, здійснюються прогностичні  заміри щодо
результативності обдарованих і здібних дітей у конкурсах, змаганнях.

З метою визначення рівня навичок та вмінь, отриманих під час навчання
у   гуртках,  вихованці  Палацу  брали  участь  у  обласних  та  Всеукраїнських
конкурсах та фестивалях.

Упродовж  звітного  періоду  були  організовані  та  проведені  масові
заходи, до участі в яких залучались вихованці Палацу, учні загальноосвітніх
шкіл, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вихованці Центрів
дитячої та юнацької творчості, студенти закладів фахової передвищої та вищої
освіти Донецької області, громадськість. З метою поширення досвіду роботи
Палацу були проведені зустрічі та майстер-класи.

Різноманітність заходів, що проводив Палац протягом звітного періоду
зумовлена, обраною адміністрацією закладу стратегією охоплення широкого
загалу,  максимального  залучення  дітей  та  учнівської  молоді  позашкільною
освітою. 

У 2018-2019 навчальному році методистами Палацу було проведено  190
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю Донеччини. До заходів було
залучено  близько 7900 осіб.  У всіх  масових  заходах,  проведених Палацом,
взяло участь понад 35000 дітей та учнівської молоді області. 

План щодо проведення масових заходів у 2018-2019 навчальному 
році з дітьми та учнівською молоддю Донецької області було виконано на 
224%.

Патріотичне  виховання  —  планомірна  виховна  діяльність  Палацу,
спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго
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відношення  до  Батьківщини  та  до  представників  спільних  культури  або
країни.  Таке  виховання  включатиме  розвиток  любові  до  Батьківщини,
національної самосвідомості  й гідності;  дбайливе ставлення до рідної мови,
культури,  традицій;  відповідальність  за  природу  рідної  країни;  потребу
зробити  свій  внесок  у  долю  батьківщини;  інтерес  до  міжнаціонального
спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. 

Протягом 2018-2019 навчального року  на виконання Указів Президента
України  від  18.06.2019  року  №286/2019  «Про Стратегію  національно-
патріотичного  виховання»,  від  25.06.2013  №344/2013  «Про  Національну
стратегію  розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до  2021  року»,  наказу
Міністерства освіти и науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо
реалізації  Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і  молоді та
методичних  рекомендацій  щодо  національно-патріотичного  виховання  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах»  та  Програми  національно-
патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 рр.
Палацом  було  проведено  низку  заходів  національно-патріотичного
спрямування для дітей та учнівської молоді регіону. 

З метою позитивного вирішення актуальних питань функціонування та 
розвитку системи позашкільної освіти з 1 вересня 2018 року розроблений та 
успішно функціонує сайт Палацу. Тут кожен відвідувач може знайти для себе 
вичерпну інформацію про вихованців Палацу,  напрями роботи позашкільного
закладу, фінансово-господарську роботу тощо. Приємно спостерігати як 
щоденно зростає кількість відвідувачів нашого сайту. На сайті є інформація 
про роботу закладу, кожний гурток має свою інформаційну сторінку, архів 
фото матеріалів, в середньому 2-3 рази на тиждень розміщено новини щодо 
основних подій в закладі. Основні інформаційні матеріали готують методисти 
Палацу. Інформація про діяльність Палацу висвітлювалася в засобах масової 
інформації, соціальних сторінках, а саме:  

Facebook (https  ://  www  .  facebook  .  com  /  don  .  yunost  /), 
Instagram (https  ://  www  .  instagram  .  com  /  kz  _  ynist  _/),
YouTube (https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UCG  0  axitVzcpm  6  PD  _  gA  5  JhSw) 
та на сайті Палацу (https  ://  yunist  .  org  .  ua  /).

Учити  дитину  бачити  і  відчувати  людей  –  це  одна  з  найскладніших
речей у  важкій справі  виховання людини.  Батьківська  любов повинна бути
такою, щоб у дитини пробуджувалася чуйність серця до навколишнього світу,
до всього, що створює людина, що служить людині, і звичайно, насамперед до
самої людини. Одна з найважливіших практичних порад Сухомлинського, що
стосується і розумового, і морального виховання молодого покоління, звучить
так:  «Знання,  наука,  освіта  –  велике  духовне  багатство  нашого  народу.  Це
могутня  ріка,  хвилі  якої  несуть  уперед  і  культуру,  творчість,  думку,  геніїв
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народу.  А  живиться  ця  ріка  мільйонами  могутніх  струмочків  –  родинних
вогнищ культури, освіти, знань. Виховуючи дітей дбайте,  шановні батьку й
мати,  щоб  у  вашій  сім’ї  яскраво  горіло  вогнище,  щоб  материнська  й
батьківська  мудрість  освітлювалася  мудрістю,  створеною  нагромадженою
десятками поколінь і втіленою у книгах, у науці. Разом із освітніми закладами
добивайтеся  того,  щоб у  освіченості,  культурі  діти  ваші  вбачали  моральну
гідність,  а  неуцтво  щоб  осуджувалося  як  приниження  честі  й  гідності
людської…».
У  Палаці  напрацьований  позитивний  досвід  щодо  організації  роботи  з
батьками.  З  батьками  протягом  навчального  року  проводилася  відповідна
робота щодо реалізації спільної мети – забезпечення всебічного і гармонійного
розвитку особистості дитини. Заходи різного спрямування дають батькам та
дітям змогу  цікаво  і  змістовно  проводити своє  дозвілля,  наповнювати  своє
життя  яскравими  подіями,  новими  знайомствами  і  теплим,  дружнім
спілкуванням. 

У 2018-2019 навчальному році відповідно до плану роботи та з метою
удосконалення  умов  для  здійснення  освітнього  процесу,  захисту  прав  та
інтересів учасників освітнього процесу в організації змістовного дозвілля та в
проведенні  масових  заходів  проводилась  відповідна  робота  з  батьками  та
громадськістю  регіону.  Одним  із  головних  завдань  Палацу  є  співпраця
«педагоги-вихованці-батьки»  під  гаслом  «Тільки  разом».
Важливим завданням педагогічного колективу було широке залучення батьків
до  співпраці  щодо  активної  участі  у  житті  гуртків  та  позашкільного
закладу.  У закладі  на  належному рівні  працював батьківський комітет.  Так
протягом  навчального  року  було  проведено  3  засідання  батьківської  ради.
Протоколи у наявності.

Кожному педагогу відомо, що перше входження дитини у громадське
життя відбувається ще на ранніх етапах її розвитку. Виховання і соціалізація
особистості  неможливі  без  включення  творчої  діяльності.  Необмежені
можливості  у  цій  сфері  розвитку  особистості  –  соціального  становлення  –
мають  позашкільні  заклади.  Вони  разом  з  органами  місцевої  влади  і
громадськими організаціями можуть  створити  особливу  атмосферу  навколо
проблем,  що  вимагають  активної  участі  дітей.  Співробітництво  дорослих  і
дітей,  побудоване  на  демократичних  засадах,  дає  необмежені  можливості
учнівській  молоді  показати  себе  з  кращого  боку,  виявити  ініціативу  у
суспільно  корисних  справах.  У  Палаці  встановлені  партнерські  стосунки  з
громадськими  організаціями  та  установами  щодо  проведення   спільних
виховних та масових заходів (акцій, конкурсів, концертів тощо). 

Гарантованим результатом взаємодії позашкільних закладів з органами
влади,  громадськими організаціями стане не  просто участь  дітей у справах
державної ваги, а нове ставлення до життя, якісно нова відповідальність за все
те, що відбувається навколо, що знаходить вияв  у ранній соціальній зрілості.

 З  метою  розширення  аудиторії,  що  охоплює  Палац,  налагоджено
соціальне партнерство із регіональними організаціями: 
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- волонтерські організації,
- Донбаська державна машинобудівна академія, 
- заклади  професійної  (професійно-технічної)  освіти,  а  саме:

Костянтинівське  вище  професійне  училище  №113,  Костянтинівський
професійно-технічний ліцей №39,  Краматорське вище професійне училище,
ДНЗ  «Краматорське  вище  професійне  металургійне  училище»,  ДНЗ
«Маріупольський  центр  професійно-технічної  освіти»,  Маріупольське  вище
металургійне  професійне  училище,  ДПТНЗ  «Краматорський  центр
професійно-технічної  освіти»,  Слов’янський багатопрофільний регіональний
центр  професійної  освіти  ім.  П.Ф.  Кривоноса,  ДНЗ  «Бахмутський  центр
професійно-технічної освіти», ДНЗ «Краматорське вище професійне торгово-
кулінарне училищ»

- заклади фахової передвищої освіти: Костянтинівський індустріальний
технікум, Костянтинівський медичний коледж, 

- компанія ПК «Донбас», 
- Костянтинівська кондитерська фабрика «КОНТІ», 
- Костянтинівська школа мистецтв, 
- мережа магазинів «Оптика», 
- мережа піцерій і автозаправних станцій «Роут», 
- Палац культури і техніки НКМЗ м. Краматорськ,
- парк культури та  відпочинку КЗ «Об`єднання  парків  та  кінотеатрів

Костянтинівської міської ради»,
- представник компанії «Оріфлейм»,
- радіостанція «Класне Радіо», 
- регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», 
- регіональний телеканал «Громадське телебачення»,
- ЧП «Вельчер». 

Аналіз  підсумків  роботи  за  рік  свідчить,  що  колектив  педагогічних
працівників у процесі  своєї  діяльності  ефективно працював над реалізацією
освітніх  завдань,  що  були  сконцентровані  в  проблемі:  «Формування
національно-патріотичної  ідеї  у  дітей  та  молоді  та  розвиток  життєвої
компетентності вихованців в умовах позашкільного навчального закладу». 

Колектив Палацу зосередив зусилля на розв’язання таких методичних
завдань: 

- підвищення рівня науково-методичної роботи у Палаці згідно до єдиної
методичної  теми,  шляхом  застосування  інноваційних  форм  організації
методичної роботи; 

- забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; 
- забезпечення навчанням дітей інвалідів, дітей сиріт, дітей напівсиріт,

дітей з девіантною поведінкою, дітей з багатодітних сімей; 
- посилення національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді;
-  набуття  молодим  поколінням  соціального  досвіду,  успадкування

духовних надбань українського народу; 
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- на засадах диференційованого підходу створити умови для розвитку й
підтримання талантів та обдарувань; 

-  забезпечення  умов  якісної  підготовки  до  участі  у  конкурсах,
фестивалях, змаганнях, виставках обласного, всеукраїнського та міжнародного
рівнів; 

-  впровадження  інноваційних  методик  в  освітній  процес  з  метою
підвищення його якості та результативності; 

-  сприяння  поширенню передового  педагогічного  досвіду  педагогів  у
фахових виданнях та особистому веб-сайті;

- здійснення моніторингу педагогічного процесу, своєчасне корегування;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів; 
-  висвітлювання  діяльності  творчої  спільноти  в  засобах  масової

інформації та на сторінках веб-сайту закладу. 
Важливу  роль  у  закладі  має  діяльність  постійно  діючого  дорадчого

колегіального  органу  –  педагогічної  ради.  Тематика  педагогічних  рад
відповідає  цілям  та  завданням  діяльності  закладу.  Протягом  року  було
проведено 4 педагогічні ради.

У Палаці пройшли заплановані засідання методичної ради. Протоколи у
наявності.

Значну методичну допомогу отримували педагоги протягом року щодо
планування та здійснення самоосвітньої діяльності. Питання самоосвіти також
розглядалися на засідання методичної ради. Самоосвітня робота проводилась
за двома напрямами: 

- самоосвіта, пов’язана з розробкою власної методичної проблеми; 
- самоосвіта, пов’язана з вивченням досвіду роботи провідних педагогів

України. 
Самоосвітня  діяльність  керівників  гуртків  була  присвячена  вивченню

особливостей  формування  творчої  компетенції  у  вихованців,  що відповідає
загальній науково-методичній проблемі педагогічного колективу у поточному
навчальному  році.  Молоді  спеціалісти  приділили  більше  уваги  вивченню
методичних  аспектів  позашкільної  освіти,  застосуванню  інноваційних
технологій у освітній діяльності гуртка.

Розглянуті питання, прийняті рішення сприяли активізації педагогічного
процесу,  більш глибокому вивченню керівниками гуртків  компетентнісного
підходу до розвитку особистості та підвищенню рівня та якості позашкільної
освіти. Протягом травня 2019 року відбулись підсумкові заняття в усіх групах
творчих колективів Палацу.

Аналіз  методичної  роботи  дає  зробити  висновок,  що  робота
педагогічного  колективу  Палацу  в  цілому  була  стабільною.  Проте  у
наступному  навчальному  році  варто  продовжувати  працювати  над
активізацією  ініціативи  керівників  гуртків  у  розповсюдженні  свого
педагогічного  досвіду  шляхом публікацій  у  фахових виданнях  та  Інтернет-
ресурсах,  підняттям  рівня  методичних  розробок,  покращенням  організації
дослідницької роботи.
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Палац є фінансово стійким і активним суб'єктом господарювання. 
Основною метою фінансово-господарської діяльності закладу є надання

позашкільної  освіти  дітям  за  їх  науковими  та  художньо-естетичними
інтересами, організація їх оздоровлення, дозвілля та відпочинку.

Фінансово-господарська  діяльність  Палацу  забезпечується  річним
кошторисом доходів і видатків.

Адміністрація не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської
заборгованості, своєчасно розраховується за своїми зобов'язаннями.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Виважено, раціонально та ефективно використовуються оборотні фонди.
Закупка  товарів  та  послуг  проводиться  виключно  через  систему

публічних закупівель.
Первісне формування складу основних засобів та необоротних активів

здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  та  за  рахунок  коштів,
отриманих від надання платних послуг.

За період з 1 серпня 2018 року по 31 травня 2019 року було придбано
основних засобів та необоротних матеріальних активів на суму 580,5 тис. грн.,
в т.ч. за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг на суму 16,4
тис. грн., що складає 3% від загальної суми придбання.

Також поповнення необоротних активів здійснюється через отримання
спонсорських та безоплатних надходжень. За період з 1 серпня 2018 року по
31 травня 2019 року безоплатні надходження склали 17,9 тис. грн.

Спонсорської допомоги у грошовому еквіваленті надійшло 141,7 грн.
Основним  джерелом  надходжень  коштів  за  спецфондом  Палацу  є

послуги,  що надаються  бюджетними установами згідно  з  функціональними
повноваженнями.

З  травня  2018  року  організована  робота  орендованого  басейну
м. Дружківка для проведення навчання та оздоровлення вихованців та надання
платних послуг басейну, що зменшить фінансове навантаження на бюджет.

За звітній період басейном надано платних послуг у сумі 1588,1 тис. грн.
Кошти, отримані від надання платних послуг, включаються до складу

спеціального фонду річного кошторису Палацу.
Надходження  від  господарської  діяльності  направляються  на

організацію цієї діяльності та на господарські видатки закладу.
Загальна чисельність вихованців до попереднього року збільшилась на

15%.

Проблемним  аспектом  в  діяльності  Палацу  є  відсутність  власних
транспортних засобів. Наявність власних транспортних засобів значною мірою
полегшило  би  перевезення  звукової  апаратури,  світлового  та  іншого
технічного обладнання, транспортування декорацій, перевезення працівників
та вихованців, які задіяні в проведенні заходів, що допомогло б раціональному
використанню  бюджетних  коштів.  Також,  певним  чином  ускладнено
проведення масових заходів, які передбачають велику кількість глядачів через
відсутність  у  Палаці  власної  сцени або великої  концертної  зали.  Зробивши
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аналіз  проведеної  роботи  за  звітній  період  прийшли  до  висновку,  що  не
зважаючи на перешкоди, роботу Палацу в цілому слід вважати задовільною.

Пріоритетними питаннями в діяльності Палацу на 2019-2020 н.р. щодо
удосконалення та розвитку гуртків є:

- збільшення  контингенту  дітей  та  молоді  охоплених  позашкільною
освітою;

- забезпеченням  доступності  освітніх  послуг  для  дітей  соціально
вразливих категорій і дітей з особливими потребами;

- залучення  до  гурткової  роботи  учнів  закладів  професійної
(професійно-технічної)  освіти,  студентів  закладів  фахової  передвищої  та
вищої освіти Донецької області;

- забезпечення  якості  надання  освітніх  послуг  шляхом впровадження
сучасних педагогічних технологій; 

- впровадженням  в  освітній  процес новітніх  методик  науково-
дослідницької та дослідно-експериментальної роботи з обдарованою молоддю;

- здійснення методичного супроводу освітньої діяльності Палацу;
- розширення  кола  переможців  обласних,  всеукраїнських  та

міжнародних конкурсів, фестивалів тощо;
- збільшення орендованих площ для організації освітнього процесу;
- удосконалення  матеріально-технічної  бази  Палацу  (створення

навчальних кабінетів, придбання реквізиту, костюмів, обладнання тощо);
- розширення спектру з надання платних освітніх послуг;
- сприяння залученню додаткових джерел фінансування для утримання

і успішного функціонування Палацу;
- залучення  батьків,  громадськості  до  співпраці  у  справі  всебічного

розвитку творчих, обдарованих дітей, підлітків та учнівської молоді; 
- забезпеченням  доступності  освітніх  послуг  для  дітей  соціально

вразливих категорій і дітей з особливими потребами;
- сприяння  розвитку  самоосвіти  педагога  в  системі  формування  його

професійної компетентності; 
- збільшення якісного складу педагогічних працівників.

В.о. директора                                                                           А.Ю. Постніков
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