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Метою діяльності Палацу є навчання і виховання учнів (слухачів) у 

позаурочний час, надання позашкільної освіти дітям за їх науковими та 

художньо-естетичними інтересами.  

Координацію діяльності Палацу здійснює департамент освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації. 

У квітні 2015 року Палац було переміщено (наказ департаменту освіти і 

науки Донецької облдержадміністрації від 05.05.2015 №129 «Про переміщення 

Комунального закладу Донецького Палацу молоді «Юність») 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 та Донецьким обласним інститутом  

післядипломної педагогічної освіти, в установленому законодавством порядку. 

Мова навчання і виховання у Палаці українська. 

Визначні напрямами роботи Палацу:  

- 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. 

У 2020 році робота Палацу була спрямована на реалізацію основних 

законів, положень тощо: 

Конституції України,  

Законів України «Про освіту» «Про позашкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» зі змінами і доповненнями; 

Загальної декларації прав людини;  

Указів Президента України від 18.06.2019 №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 

№244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; 
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Концепції  розвитку громадянської освіти в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету  Міністрів України від 3.10.2018 №710-р, Концепції 

позашкільної освіти та виховання (схваленої рішенням колегії Міністерства 

освіти України від 25.12.1996, протокол № 16/3-8); 

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», від 19.06.2019 №532 

«Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти», 

від 06.05.2001  №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 

навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» (із 

змінами), від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до Положення про 

позашкільний навчальний заклад», від 17.08.2002 № 1133 «Про затвердження 

переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з 

дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання 

загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного 

бюджету» (із змінами); 

наказів Міністерства освіти и науки України від 10.12.2008 №1123 «Про 

внесення змін Положення про порядок організації індивідуальної та групової 

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», від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових 

навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в 

позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки 

України», від 05.11.2009  № 1010 «Про затвердження Положення про центр, 

палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-

естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, 

естетичного виховання», 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. 

Палац є комунальним  закладом освіти, який організовує свою діяльність 

на ґрунті національної культури і національних традицій, який за змістом, 
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формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її 

становленню і розвитку як суверенної держави. 

Найповніше формування таких базових цінностей відбувається в Палаці, 

де забезпечуються умови для формування життєвих та предметних 

компетенцій як само здатності особистості визначити й накреслити орієнтири 

власного майбутнього. 

Станом на 31.12.2020 у Палаці працює 110 груп, а саме:   
 

- вокальний ансамбль «Надія» – 5 груп;  

- вокально-інструментальний ансамбль – 8 груп; 

- гурток декоративно-прикладного мистецтва  – 9 груп; 

- гурток зі спортивної роботи – 30 груп; 

- гурток образотворчого мистецтва – 6 груп;  

- гурток циркового мистецтва – 10 груп; 

- колектив «Всезнайка» – 9 груп; 

- колектив народного танцю – 3 групи; 

- художній ансамбль бального танцю «Фортуна» – 5 груп; 

- художній ансамбль спортивного танцю «Грація» - 4 груп; 

- художній театр танцю – 9 груп; 

- художній театр-студія «4-й поверх» – 9 груп; 

- художня студія естрадної пісні –  3 групи. 

 

На теперішній час у Палаці навчається 1665 вихованців. У зв’язку із 

запровадженням карантинних обмежень чисельність вихованців зменшилась 

на 295 осіб у порівнянні з минулим роком.  

 

Заклади позашкільної освіти покликані забезпечити пошук, розвиток та 

підтримку здібних, обдарованих і талановитих дітей, створити умови для 

їхнього творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку, 

задовольнити потреби вихованців у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації. Виконання цих завдань допоможе кожній дитині досягти 

життєвого успіху. Згідно Закону України «Про освіту» заклади освіти мають 

стати інститутом розвитку обдарованості кожної особистості, її духовного, 

фізичного і культурного розвитку, успішної соціалізації, економічному 

добробуту.  

 

У звітному періоді 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. 

Вихованці Палацу брали участь у обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсах та фестивалях.  
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Участь вихованців у фестивалях, оглядах і конкурсах художньої 

самодіяльності різних рівнів у 2020 році 
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Протягом 2020 року було організовано та проведено різноманітні масові 

заходи, до участі в яких залучались вихованці Палацу та Центрів дитячої та 

юнацької творчості, учні закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої 

освіти Донецької області, громадськість.  

У звітному періоді методистами Палацу було проведено  103  масових 

заходи з дітьми та учнівською молоддю Донеччини. У всіх проведених 

Палацом в 2020 році масових заходах, взяло участь понад 26 000 дітей та 

молоді області.  

Першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому 
залишається формування патріотизму в українському суспільстві. У зв’язку з 
цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього 
процесу.  

Пріоритетним напрямом виховання дітей та молоді в національній 
системі освіти є патріотичне виховання. Нагальною потребою і для людей, і 
для держави сьогодні є патріотизм, оскільки високий рівень патріотизму 
громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як особистості в 
державі, так і суспільства в цілому. 

Формування свідомого громадянина – патріота Української держави, 
активного провідника національної ідеї, представника української 
національної еліти через набуття молодим поколінням національної 
свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 
духовних запитів, що керується у своїй діяльності вимогами 
загальнолюдського й національного етикету, спроможний діяти творчо в 
сучасних умовах, це справжній патріот, який дбає про свою честь і гідність є 
Головною метою національного виховання дітей та молоді. 

На виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді у Донецькій області  протягом 2020 року Палацом було проведено 

низку заходів національно-патріотичного напряму для дітей та учнівської 

молоді регіону, а саме: 

 

1) обласні заходи: 

1. Відкритий обласний фестиваль-конкурс української пісні серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації Донецької області, 

2. Навчально-розвивальні майданчики «Творча молодь Донеччини»; 

3. Обласна заочна виставка-конкурс писанкарства «Слобожанська писанка»; 

4. Обласний фестиваль-естафета «ВІД ПИСАНКИ ДО ПИСАНКИ»; 

5. Масовий патріотичний захід  «Козацькі забави». 

 

2) заходи Палацу: 

1. Вахта пам’яті до Дня пам’яті та примирення «Це було недавно, це було 

давно…» з воїнами Другої світової війни та АТО; 
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2. Виставка робіт вихованців Палацу; 

3. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні «Зима, що нас змінила»; 

4. Година інформації до Дня Гідності і Свободи в Україні «Україна – поступ 

свободи»; 

5. Естрадно-ігрове видовище для дітей «Гостини Святого Миколая»; 

6. Захід «Обереги для військових»; 

7. Захід до Всесвітнього дня здоров’я «Я – моє здоров’я – моє життя»; 

8. Захід до дня визволення Донбасу «Пам’ятаємо історію, та шануймо 

подвиги!»; 

9. Захід до Міжнародний день театру «У світі Мельпомени»; 

10. Заходи до Тижня безпеки дорожнього руху «Дорожня грамота»; 

11. Інтерактивна гра до Дня Європи  «Європейський шлях України»; 

12. Інтерактивна гра до Міжнародного Дня захисту дітей; 

13. Інтерактивна інтелектуальна гра до Міжнародного дня рідної мови 

«Магія рідного слова»; 

14. Інформ-шоу до Дня національної культури та Шевченківського дня 

«Літопис долі Кобзаря»; 

15. Історія Голодомору «Вогонь скорботи в серці на віки»; 

16. Конкурсна програма для молоді  «Відкриті серця»; 

17. Конкурсно-розважальна програма «Золота шпора» до Міжнародного 

дня студента; 

18. Круглий стіл до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

19. Літературна мандрівка пам’яті Василя Стуса «Україно, ти моя молитва»; 

20. Літературно-музична композиція до Дня Соборності України «Соборна 

мати Україна одна для всіх, як оберіг»; 

21. Майстер-клас «Великодня лялька»; 

22. Презентація «Традиції Різдва»; 

23. Прес-конференція «Торкнись природи серцем»; 

24. Свято до Дня вишиванки «Вишиванки – свято української душі»; 

25. Творча лабораторія «Історія українського віночка»; 

26. Тематична зустріч з практичною роботою «Мак пам’яті»; 

27. Урочиста акція до Дня Прапора  «Прапор вільної держави – 

найдорожчий із святинь»; 

28. Обласний етап Всеукраїнського дитячо-юнацького  фестивалю-конкурс 

мистецтв «Пісня над Бугом», 

29. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з писанкарства «Великодні 

писанки»; 

30. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва 

«Галицькі барви»; 

31. ІІ етап конкурсу науково-технічної юнацької творчості Донеччини 

«Техно-Україна. Techno-UA»;  

32. ІІ етап щорічного обласного огляду-конкурсу з декоративно-

прикладної та фототворчості у професійно-технічних навчальних закладах;  

33. ІІ етап щорічного обласного огляду-конкурсу самодіяльної художньої 

творчості у професійно-технічних навчальних закладах Донецької області; 
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34. Обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво»; 

35. Святковий концерт до Дня дошкілля; 

36. Цифровий сторітелінг до Дня Чорнобильської трагедії «Минуле, 

теперішнє, майбутнє…». 

Під час карантину заходи проводились дистанційно або онлайн 

 

Одним з важливих напрямків роботи Палацу є організаційно-масова 

робота, яка містить у собі організацію дозвілля дітей, учнівської молоді та 

студентів у спілкування з однолітками в різних формах, поліпшення їх 

психологічного здоров’я, створення умов для професійної орієнтації та 

самовизначення особистості.  

У 2020 році було організовано та проведено масові заходи, до участі в 

яких залучались учні закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, 

вихованці Центрів дитячої та юнацької творчості, громадськість Донецької 

області. На жаль, через пандемію було скасовано заходи:  

обласна виставка-конкурс науково-технічної юнацької творчості 

Донеччини «Техно-Україна. Techno-UA» (наказ директора департаменту 

освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 01.04.2020 №120/163-20-

ОД «Про втрату чинності наказу директора департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації від 24.02.2020 №82/163-20-ОД «Про 

проведення обласної виставки-конкурсу науково-технічної юнацької 

творчості Донеччини «Техно-Україна. Techno-UA»); 

щорічний обласний огляд-конкурс самодіяльної художньої творчості у 

професійно-технічних навчальних закладах Донецької області (наказ 

директора департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 

01.04.2020 №122/163-20-ОД «Про втрату чинності наказу директора 

департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 20.02.2020 

№74/163-20-ОД «Про проведення щорічного обласного огляду-конкурсу 

самодіяльної художньої творчості у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти Донецької області»); 

щорічний обласний огляд-конкурс з декоративно-прикладної та 

фототворчості у професійно-технічних навчальних закладах  (наказ директора 

департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 01.04.2020 

№121/163-20-ОД «Про втрату чинності наказу директора департаменту освіти 

і науки Донецької облдержадміністрації від 24.02.2020 №812/163-20-ОД «Про 

проведення щорічного обласного огляд-конкурс з декоративно-прикладної та 

фототворчості); 

масовий патріотичний захід «Козацькі забави» (наказ директора 

департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 13.10.2020 

№263/163-20-ОД «Про внесення змін до наказу директора департаменту 

освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 03.01.2020 №2/163-20-ОД 

«Про затвердження плану обласних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти). 



9 

 

 

Переможці та учасники обласних заходів, що проводив Палац у 2020 році 

 

№ 

з/

п 

Назва заходу 

Термін 

проведен

ня 

Учасники Кіл-ть 

експона

тів, 

компо-

зицій, 

номерів 

тощо 

Заклади освіти 
Кіль 

кість 

1.  Обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво» 

Конкурс 

Різдвяних 

страв 

Січень 

2020 р. 

Учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

вихованці Центрів дитячої та 

юнацької творчості 

22 254 

  

  

 

Конкурс 

колядок та 

щедрівок 

Січень 

2020 р. 

Представники закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти, Центрів 

дитячої та юнацької творчості, 

молодіжні громадські 

організації, родинні колективи  

12 12 

 

Конкурс на 

кращу 

вертепну 

драму 

Січень 

2020 р. 

Представники закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти, Центрів 

дитячої та юнацької творчості, 

молодіжні громадські 

організації, родинні колективи 

5 5 

2.  Чемпіонат області з черлідингу серед учнівської молоді навчальних 

закладів Донецької області 

Номінація 

Чир 

 

 

Лютий 

2020 р. 

 

Команди учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти, студентів 

закладів фахової передвищої 

та вищої освіти 

5 5 

 

Номінація 

Данс 

Лютий 

2020 р. 

Команди учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти, студентів 

закладів фахової передвищої та 

вищої освіти 

7 7 

3. Обласна заочна виставка-конкурс писанкарства «Слобожанська 

писанка» 

Лютий 

2020 р. 

Учні та педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

21 21 
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4.  Обласний фестиваль-естафета «ВІД ПИСАНКИ ДО ПИСАНКИ» 

Березень 

2020 р. 

Учні закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, студенти закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

19 584 

5.  Відкритий обласний фестиваль-конкурс української пісні серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Донецької області 

Солісти І 

категорія 

Листопад 

2020 р. 

Учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

студенти закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

12 15 

 

Солісти ІІ 

категорія 

 

Листопад 

2020 р. 

Учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

студенти закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

6 14 

Ансамбль Листопад 

2020 р. 

Учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

студенти закладів фахової 

передвищої та вищої освіти 

8 9 

 

Методична робота здійснюється відповідно до наказу від 24.07.2020 

року № 69 «Про структуру методичної роботи з педагогічними працівниками 

закладу в 2020-2021 навчальному році», яким було затверджено план 

методичної роботи в Палаці.  

Було розроблено  комплекс методичних заходів, спрямованих на 

удосконалення освітнього процесу, ефективності методичної роботи з 

педагогічними кадрами. Задля  цілеспрямованої роботи та забезпечення 

колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад 

методичної ради, до складу якої ввійшли заступник директора з навчально-

методичної роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

начальник відділу організаційно-масової і методичної роботи, начальник 

відділу художньої самодіяльності, начальник відділу декоративно-прикладної 

та технічної творчості, методист художнього відділу та керівник народного 

художнього театру, визначено та затверджено структуру та форми методичної 

роботи, розглянуто, обговорено та затверджено план роботи методичної ради 

на  2020– 2021  навчальний рік. 

Шляхом проведення індивідуальних та колективних форм методичної 

роботи вирішувалися проблеми і задачі, що були поставлені педагогічним 

колективом закладу, а саме: 

- оперативно-методичні наради; 

- педради; 

- консультування; 

- наставництво; 
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- атестація педпрацівників; 

- відкриті заняття; 

- взаємовідвідування занять; 

- школа молодого педагога;  

- семінари; 

- самоосвіта; 

- творчі звіти тощо. 

 

Палац впровадив у свою роботу новітні напрями, форми і методи роботи, 

а саме:  

1. Веб-мости під час проведення масових заходів з фахівцями з 

інших регіонів України. 

2. Інтерактивні ігри. На сайті Палацу зроблено розділ з інтерактивними 

іграми. 

3. Прямі ефіри у соціальних мережах під час 

проведення масових заходів. 

4. Проведення конкурсів на дистанційній основі. 

5. Відеопрезентації гуртків. 

6. Дистанційне навчання. 

7. Відеоролики до свят. 

8. Участь у дистанційних фестивалях та конкурсах.  

9. Проведення навчальних вебінарів. 

10.Використання середовища YouTube, Facebook, Viber, Telegram, 

Instagram, Tik Tok для популяризаціїї позашкільної освіти. 

11.Впроваджено «челендж», флешмоби. 

12. Запроваджено конкурси з онлайн голосуванням. 

13. Відеоуроки та майстер-класи. 

14. Віртуальний методичний кабінет. 

15. Платформи для комунікації з гуртківцями Google, Microsoft, Zoom. 

Дистанційна робота 

 Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 11 березня               

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» з 12 березня 2020 року заняття у Палаці було 

призупинено, розпочалася дистанційна робота. Видано наказ щодо організації 

роботи закладу під час карантину «Про призупинення освітнього процесу та 

організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу Covid-19». 

Для позашкілля дистанційне навчання, як і для всіх, є інновацією, 

бо це не лише абсолютні зміни у подачі інформації, що унеможливлює 

проводити групові заняття в колективах, це і нововведення, які переносять усі 

попередні форми роботи педагога з дітьми в онлайн-режим. Від того, 

наскільки педагог ефективно вибудує схему своєї діяльності, залежить 

продуктивна робота кожного вихованця закладу позашкільної освіти. Під час 

карантину відбувалося інтенсивне навчання. Керівники гуртків створили 

навчальні робочі групи через онлайн-зустрічі, електронну пошту, соціальні 

спільноти Вайбер та Фейсбук, онлайн-платформу Zoom. Свої заняття 

https://www.google.com.ua/?hl=ru
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керівники гуртків адаптували до умов карантину, пропонуючи вихованцям 

мультимедійні презентаційні меседжі, майстер-класи, перегляди пізнавальних 

фільмів. 

Адміністрація, педагоги та методисти Палацу визначили наскільки наші 

вихованці готові до дистанційної освіти. Кожен педагог проаналізував 

наявність гаджетів, їхню потужність у своїх колективах, і таким чином 

визначилися з різними формами дистанційного навчання в кожному колективі. 

В цілому було введено дистанційне синтезоване навчання, у якому 

використано  різні форми. Керівники щоденно бачили своїх вихованців у 

онлайн-режимі, давали завдання, обговорювали, бачили відео, давали 

посилання на різні готові теми. Було започатковано декілька конкурсів, 

флешмобів, челенджів. Форми і методи дистанційної освіти постійно 

вдосконалювалися. Дистанційна освіта об’єднала спільноту вихованців, 

батьків, керівників гуртків. 

Організація дистанційної роботи Палацу у період карантину: 

1. Педпрацівниками  на період карантину розроблено плани роботи 

індивідуальні та самоосвіти.  

2. Проведено інструктивні бесіди з батьками та вихованцями щодо 

організації дистанційної форми навчання під час карантину. Надано 

роз`яснювальну інформацію щодо виконання завдань з елементами 

дистанційного навчання у «Вайбер», «Інстаграм» групах, соціальній мережі 

«Фейсбук» та в програмі Zoom. 

3. Створено Віртуальний методичний кабінет для надання допомоги 

керівникам гуртків щодо організації дистанційного навчання. 

4. Задля налагодження оперативного зворотного зв’язку з 

педпрацівниками створено групу «Педагогічні працівники». 

5. Педагогічні працівники: 

- брали участь у конкурсах, вебінарах, семінарах; 

- на дистанційних та онлайн-курсах підвищували кваліфікацію. 

6. Проведення занять під час карантину керівниками гуртків з 

вихованцями висвітлено на сайті Палацу у розділі «Наші гуртки» для кожного 

гуртка. 

7. Змонтовано відеоролики: 

 про організацію дистанційної роботи КЗ «Донецький Палац молоді 

«Юність», 

 про дистанційну роботу гуртків декоративно-прикладного мистецтва, 

 про дистанційну роботу циркової студії «Каскад» 

 про дистанційну роботу гуртка образотворчого мистецтва «Уява». 

8. На сайті Палацу для вихованців та їх батьків розроблено та 

запропоновано: 

 інтерактивну гру «Народжені в Україні», 

 конкурс серед вихованців «Я=ЗДОРОВ`Я», 

 інтерактивну гру «Я знаю? Я знаю... Я знаю!», 

 караоке-презентацію «Співаймо разом!», 

https://yunist.org.ua/news/ya-znayu-ya-znayu-ya-znayu-/
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  інтерактивну розважальну гру-конкурс «Найрозумніший»,  

 флешмоб «Лист до ровесника», 

 презентацію сучасних українських фільмів, 

 презентацію «Дитині про коронавірус» 

 серію родинних ігор з дітьми вдома під час карантину, 

 презентацію «Правила безпеки в інтернеті для дітей!», 

 інтерактивну конкурсно-розважальну гру до дня Європи в Україні 

«Європа на долоні»; 

 онлайн-екскурсію «Пам'ятники писанкам», 

 челендж #мійпасхальнийкошик, 

 відео-круїз найпрекраснішими пам’ятками архітектури «7 чудес 

України»,  

 інтерактивну гру «Прокачай свій мозок», 

 історичний літопис «Родинна пам'ять про війну», 

 руханку «Танцюй зі мною», 

 конкурс «Родинна пам'ять про війну», 

 челендж #карантинаншпагаті, 

 інформаційні матеріали щодо протидії вірусу, 

 тематичні статті та ін. 

 

 Вся вищезазначена інформація розміщена на сайті Палацу 

https://yunist.org.ua/ 

 

З метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, 

обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу 

результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого 

педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації 

використовувалися колективні форми методичної роботи у Палаці. 

На підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи 

керівників гуртків, впровадження ефективних технологій навчання і 

виховання, створення умов для формування ключових компетентностей 

вихованців та зростання професійної компетентності педагогів була 

спрямована методична робота в 2020 році. 

Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності 

закладу освіти. За результатами атестації визначаються відповідність 

педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються 

кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. 

Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 50 Закону про освіту атестація — це система 

заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання педагогічної 

діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна 

категорія, педагогічне звання. 

Адміністрацією Палацу та атестаційною комісією було виконано такі 

заходи:  

https://yunist.org.ua/upload/iblock/604/stop-koronovirus.ppt
https://yunist.org.ua/news/simeyni-igri-z-ditmi-vdoma-pid-chas-karantinu/
https://yunist.org.ua/upload/iblock/956/Pam_yatniki-pisankam.doc
https://yunist.org.ua/news/rodinna-pam-yat-pro-viynu/
https://yunist.org.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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- видано відповідні накази; 

- у вересні проведено корегування плану атестації на наступний 

навчальний рік,  

- створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим 

комітетом 

- проведено засідання атестаційної комісії та оформлено відповідні 

протоколи; 

- підготовлено та оформлено атестаційні документи і матеріали. 

 

Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних 

працівників, що атестуються. Складено графік проведення відкритих 

гурткових занять та виховних заходів. Методичні матеріали керівників 

гуртків, що атестуються, узагальнено. Адміністрацією закладу надано 

допомогу по складанню особистих планів роботи на період атестації та 

міжатестаційний період. Розроблено методичні рекомендації «Пам’ятка для 

педагога, який атестується», що отримали усі педагоги. Методичні та 

інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації. 

У Палаці створено базу даних кількісно-якісного складу педагогічних 

працівників і на підставі її аналізу проведено перспективне і поточне 

планування атестації.  

У 2020 році за наслідками атестації: 

- 8 керівників гуртків підтвердили раніше встановлений тарифний 

розряд;  

- методист підтвердив раніше встановлену кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст» з 11 тарифним розрядом; 

- 2 керівника гуртка підвищили раніше встановлений тарифний розряд. 

Рівень кваліфікації педпрацівників відповідає існуючим вимогам задля 

здійснення  освітньої діяльності у закладі позашкільної освіти. 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» (із змінами) від 

06.10.2010  N 930  п’ять педагогічних працівників пройшли курси підвищення 

кваліфікації на базі Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти та двоє на базі Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти». Відвідуючи курси підвищення 

кваліфікації, педпрацівники виконали роботу, в якій узагальнили матеріали за 

індивідуальною методичною темою та здійснили заходи щодо поширення 

досвіду своєї роботи, шляхом  виступів на методичній та педагогічній радах. 

Методисти вивчають і аналізують попит і потреби кожного керівника 

гуртка та вихованців при плануванні методичної роботи з педагогічними 

працівниками. Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг участі 

дітей та учнівської молоді в обласних фестивалях, конкурсах, виставках, що 

організовував та проводив Палац, готувалися відповідні аналітичні матеріали 

для департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. 
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У 2020 році інформація про діяльність закладу висвітлювалася в засобах 

масової інформації, соціальних мережах та на сайті Палацу. 

З метою розширення аудиторії, що охоплює Палац, налагоджено 

соціальне партнерство із  

регіональними організаціями:  

- заклади фахової передвищої освіти, 

- Іллінівська сільська об`єднана територіальна громада, 

- Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 32, 

- Управління соціального захисту населення, 

- волонтерські організації, 

- Донбаська державна машинобудівна академія,  

- заклади професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області, 

- КЗ «Костянтинівський медичний коледж»,  

- Костянтинівська центральна міська публічна бібліотека,  

- Костянтинівська школа мистецтв,  

- Костянтинівський ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, 

- Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «Дон НТУ»,  

- Костянтинівський об’єднаний міський територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців за контрактом, 

- міський відділ культури,  

- міський відділ освіти,  

- Новодмитрівський навчально-виховний комплекс Костянтинівської 

районної ради Донецької області, 

- Палац культури і техніки НКМЗ, 

- парк культури та відпочинку КЗ «Об`єднання парків та кінотеатрів 

Костянтинівської міської ради»,  

- районний будинок культури «Ювілейний», 

- районний відділ культури, 

- районний відділ освіти, 

- регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», 

- управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації  

 

інформаційними партнерами: 

- радіостанція «Класне Радіо»,  

- регіональна газета «Знамя Індустрії»,  

- регіональний телеканал «Громадське телебачення»,  

- регіональний телеканал «До Тебе»,  

- телеканал «Донбас», 

 

меценатами: 

- КП «Компанія «Вода Донбасу», 

- Компанія «Оріфлейм», 

- Костянтинівська кондитерська фабрика «КОНТІ», 

- мережа піцерій «Ria-Pizza», 



16 

 

- мережа піцерій і автозаправних станцій «Роут» та ін. 

 

Адміністрація контролює  дотримання термінів здійснення контрольно-

аналітичної діяльності, що відображено в наказах. Згідно з річним планом 

роботи проводяться інструктивно-методичні наради при директорові, 

оперативні засідання членів адміністрації, загальні збори трудового колективу,  

педагогічні, методичні та художні ради тощо. Усього в 2020 році було 

проведено: 

- нарад при директорі – 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. 

Аналіз підсумків роботи за 2020 рік свідчить, що колектив педагогічних 

працівників у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією 

освітніх завдань, що були сконцентровані в проблемі: «Формування 

профільної компетентності вихованців на засадах інноваційних педагогічних 

технологій». Введення компетентностей в нормативний та практичний 

складник освіти дає змогу вирішувати проблему, коли вихованці добре 

опановують набором теоретичних знань, але відчувають значні труднощі в 

діяльності, що вимагає використання цих знань для вирішення конкретних 

життєвих завдань або проблемних ситуацій. Засвоюваний вихованцями 

матеріал, закладений в програму гуртка, розгорнутий у часі та має певну 

логічну послідовність. Зміст програми в концентрованому вигляді міститься у 

навчальному матеріалі. Таким чином фіксується його структура, логіка, а 

також певною мірою визначаються методи реалізації, тип діяльності 

вихованця та його орієнтація у навчальному матеріалі. 

У ході формування профільної компетентності вихованців керівники 

гуртків дотримувалися наступних правил:  

- на виховання активності не варто шкодувати часу: сьогоднішній 

активний вихованець – завтрашній активний член суспільства;  

- привчати своїх вихованців думати й діяти самостійно;  

- розвивати творче мислення; 

- вивчати й ураховувати життєвий досвід вихованців, їх інтереси, 

особливості розвитку; 

- виховувати так, щоб вихованець розумів, що це для нього − життєва 

необхідність. 

Особливістю програм Палацу є спрямованість на формування частин 

профільної (спеціальної) компетентності особистості за допомогою сучасних 

інноваційних технологій. Результати аналізу сучасного стану програмного 

забезпечення закладу дають підстави для твердження про активне 
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використання керівниками гуртків: інформаційно-комунікаційні, ігрові, 

дослідницькі, інтерактивні технології. 

Моніторинг методичної роботи у закладі за 2020 рік дає підстави 

зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу була 

задовільною.  

З метою забезпечення належних умов для проведення занять вихованців 

зроблено поточний ремонт у деяких орендованих приміщеннях Палацу с 

заміною вікон, дверей та облаштуванням підвісної стелі. У 2020 році в 

приміщеннях Палацу частково замінені старі дерев’яні вікна, на нові 

енергозберігаючі металопластикові вікна. Протягом звітного періоду, за 

власні кошти було проведено частковий косметичний ремонт орендованих 

приміщень басейну. 

Для забезпечення протипожежної безпеки в Палаці проведена робота з 

виготовлення проектно-кошторисної документації до системи пожежної 

сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних повідомлень в 

орендованих приміщеннях закладу. Виконано монтаж системи пожежної 

сигналізації в 5 орендованих приміщеннях. 

У звітному періоді було придбано тканини для виготовлення сценічних 

костюмів для колективів: циркового мистецтва «Каскад», театру танцю, 

театру-студії «4-й поверх». Придбано сценічні костюми для колективу 

спортивного танцю «Грація», вокального ансамблю «Надія», студії естрадної 

пісні, театру танцю. В цьому році були забезпечені взуттям колектив народного 

танцю «Колорит", гурток циркового мистецтва «Каскад», вокально-

інструментальний ансамбль, театр танцю. Для гуртка  декоративно-

прикладного мистецтва було придбано гончарне коло та ткацький верстат. 

Вихованці басейну забезпечені спортивним інвентарем. 

 

Аналізуючи стан охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої 

санітарії, профілактики травматизму працівників, вихованців в побуті та під 

час освітнього процесу в Палаці за 2020 рік, слід зазначити, що ця робота 

визначається у діяльності педагогічного колективу та інших служб, як одна із 

пріоритетних і проводиться відповідно до чинної законодавчої бази. Робота з 

охорони праці   проводилась відповідно до Положення про організацію роботи 

з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і навчальних 

закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2017 № 1669 а також  Наказу Державного комітету України про навчання 

з питань охорони праці затвердженого наказом охорони правці України від 

26.01.2005 №15, Типового положення про порядок проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці затвердженого  наказом Міністерства 

освіти і науки від 18.04.2006 № 304.  

В умовах погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в 

навколишньому середовищі, захворюваності гострими респіраторно- 

вірусними інфекціями до числа яких відноситься коронавірусна інфекція 

COVID- 19, з березня цього року в Палаці розроблені і виконуються заходи по 

недопущенню цієї інфекційної хвороби на працівників та вихованців.  
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Головною метою з питань охорони праці є обов’язки керівників всіх 

підрозділів  та посадових осіб, щодо забезпечення здорових і безпечних умов 

освітнього процесу, запобігання травматизму його учасників. Стан роботи 

щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу проводиться під постійним контролем  адміністрації 

Палацу. 

Протягом 2020 року була організована робота з питань охорони праці 

безпеки життєдіяльності недопущенню  захворюваності на COVID- 19 і 

сплановані заходи, які закріплено наказами: 

від 02.01.2020 № 3 «Про продовження діяльності комісії з соціального 

страхування від нещасних випадків та професійних захворювань» 

від 02.01.2020 №4 «Про створення комісії з соціального страхування 

від 02.01.2020 № 7 «Про створення комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці, правил електробезпеки та пожежної безпеки», 

від 02.01.2020 № 8 «Про добровільну пожежну дружину» 

від 05.03.2020 № 44 «Про затвердження Плану заходів. щодо 

профілактики захворюваності на грип гострих распіраторних вірусних 

інфекцій та попередження на захворюваність коронавірусної інфекції COVID- 

19 серед працівників та вихованців», 

від 13.08.2020 № 80 «Про організацію роботи з охорони праці в 2020-

2021 н.р.» 

від 13.08.2020 № 81 «Про призначення відповідальних за охорону праці, 

пожежну безпеку, електробезпеку та безпеку життєдіяльності в навчальних, 

робочих та інших приміщеннях закладу на 2020-2021н.р.», 

від 13.08.2020 № 82 «Про проведення навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці в 2020- 2021 н.р.» 

від 23.08. 2020 № 86 «Про затвердження протиепідемічних заходів на 

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби COVID- 19 » 

від 20.08.2020 № 122 «Про призначення відповідальних за 

електрогосподарство та протипожежну безпеку», 

від 17.09.2020 № 98 «Про неухильне дотримання вимог законодавства» 

від 16.10.2020 № 109 «Про організацію освітнього процесу в період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID - 19» 

від 23.11.2020 № 126 «Про затвердження інструкції № 46 «Про заходи 

пожежної та електробезпеки під час опалювального періоду». 

Для забезпечення протипожежної безпеки в Палаці додатково закуплено 

та встановлено у кожному навчальному кабінеті, холах ще 15 вогнегасників, 

усього на сьогоднішній день у Палаці 33 вогнегасника. Розробляються заходи 

до встановлення в Палаці автоматичної протипожежної сигналізації.  

Відповідно до вимог нормативних документів, у Палаці розроблено 

відповідну документацію з питань безпеки та охорони праці, створено й діють 

комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, програми навчання.  

У Палаці є в наявності всі необхідні журнали реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці. Відпрацьована програма вступного та первинного 
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інструктажів. Усі новоприйняті робітники Палацу пройшли вступний та 

первинний інструктажі під підпис у журналах. Всі допущені до роботи. 

Відповідно до ст. 162 КЗпП для проведення заходів з охорони праці 

виділяються кошти і необхідні матеріали.   Так у 2020 році було виконано: 

- заміна старих віконних рам на пластикові   у холі та навчальних 

класах,  що дає збереження тепла у робочих та навчальних кабінетах, 

- придбання інвентарю для прибирання, 

- закупівля  миючих та дезінфікуючих засобів. 

Порядок  використання коштів визначається в Колективному договорі 

Палацу. Усі умови Колективного договору виконуються у повному обсязі,  

жалоб або претензій з боку працівників немає.  

За 2020 рік випадків травматизму невиробничого характеру з 

працівниками Палацу зафіксовано – 4 випадка, травматизму виробничого 

характеру серед співробітників не зафіксовано.  

Адміністрацією Палацу постійно звертається увага на питання щодо 

дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в 

освітньому процесі й побуті, а з початком дії коронавірусної інфекції COVID-

19 особлива увага надається виконанню умов індивідуального захисту 

кожного працівника і вихованця. На початку року, напередодні канікул та 

святкових днів, проведення чергових заходів проводяться інструктажі з 

безпеки життєдіяльності серед вихованців та працівників які затверджуються 

наказами під підпис відповідальних. Кожний навчальний кабінет, спортивна, 

актова та хореографічна зали, басейн мають необхідний перелік документації 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні Палацу 

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. Аналізуючи стан травматизму серед гуртківців, колективів можна 

відмітити, що в Палаці здійснюється відповідна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Традиційними в 

Палаці є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння 

здорового способу життя та безпеки життєдіяльності а також охорони праці. 

Протягом року постійно проводився контроль за санітарно-гігієнічним станом 

всіх приміщень. Стан задовільний.  

Під час початку карантину постійно проводиться дезінфекція всіх 

приміщень, виконуються умови маскового режиму працівниками Палацу та 

вихованцями. На вході в Палац вихованцям виміряється температура та 

робиться дезінфекція рук. Технічний персонал забезпечено миючими та 

дезінфікуючими засобами та інвентарем для прибирання. До занять у гуртках 

діти допускаються при наявності медичних довідок. 

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.  
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За 2020 рік травматизму, порушень умов безпеки життєдіяльності, 

професійних захворювань, захворюваності на COVID- 19 серед працівників та 

вихованців Палацу не зафіксовано. 

 

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 січня 2020 року по 30 листопада 2020 року було придбано 

основних засобів та необоротних матеріальних активів на суму 734,4 тис. грн., 

у т. ч. за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг на суму 46,7 

тис. грн., що складає 6% від загальної суми придбання. 

Також поповнення необоротних активів здійснюється через отримання 

спонсорських та безоплатних надходжень. За 2020 рік безоплатні 

надходження склали 41,1 тис. грн. 

Спонсорської допомоги у грошовому еквіваленті надійшло 20,1 грн. 

Основним джерелом надходжень коштів за спецфондом Палацу є 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними 

повноваженнями. 

Для проведення навчання та оздоровлення вихованців та надання 

платних послуг басейну організована робота орендованого басейну в м. 

Дружківка, що зменшує фінансове навантаження на бюджет. 

За звітній період басейном надано платних послуг на суму 841,0 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. 

 

Певним чином ускладнено проведення масових заходів, які 

передбачають велику кількість глядачів через відсутність у Палаці власної 

сцени або великої концертної зали. В умовах дистанційного навчання бракує 

відповідного комп’ютерного забезпечення Палацу. Також, проблемним 

аспектом в діяльності Палацу є відсутність власного вантажно-пасажирського 

транспортного засобу. Наявність власних транспортних засобів значною  




