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Комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність» (далі – Палац) –
комунальний позашкільний заклад освіти, який здійснює діяльність з
художньо-естетичного та оздоровчого напрямків позашкільної освіти.
Основними напрямами роботи Палацу є:

 реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;
 активізація просвітницької діяльності серед батьків, з метою

залучення сім'ї до співпраці у вихованні;
 забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та
організації змістовного дозвілля;
 постійне здійснення інформаційно-методичної та організаційномасової роботи;
 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;
 створення системи пошуку, розвитку й підтримки здібностей,
талантів і обдарувань дітей та молоді.
Освітній процес у Палаці здійснюється за типовими навчальними
планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки
України, а також за планами і програмами, затвердженими департаментом
освіти і науки Донецької обласної адміністрації.
Навчальний план для організації освітнього процесу в Палаці
розроблений відповідно до
частини 2 статті 16 Закону України «Про
позашкільну освіту» з урахуванням наказу МОН України 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». Навчальний план враховує рівні
класифікації гуртків, студій та інших творчих об'єднань (початковий,
основний, вищий), визначених Положенням про позашкільний навчальний
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001
№433, та основних напрямів позашкільної освіти. Організація діяльності
груп гуртків початкового, основного та вищого рівнів навчання базується на
принципі наступності від одного рівня до іншого. Термін навчання у гуртках,
секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях обумовлюється специфікою їх
діяльності та навчальними програмами.
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, інтересів,
нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців з урахуванням їх вікових
особливостей з використанням різних організаційних форм роботи.
Налагоджена плідна співпраця з загальноосвітніми та професійними
(професійно-технічними) закладами освіти, закладами фахової передвищої та
вищої освіти Донецької області.
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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
якостей і естетичних смаків; подальшому розвитку художньої творчості,
широкому залученню в них учасників з різних соціальних груп населення.
Педагогічний процес у Палаці спрямований на розвиток творчої
особистості, формування соціального досвіду на основі її власних бажань,
урахування природних нахилів і задатків. Важливими принципами
позашкільного педагогічного процесу є його індивідуалізація, добровільність,
пріоритет виховання, співтворчість, єдність розвитку і саморозвитку,
емоційна привабливість міжособистісних стосунків.
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.
У 2021 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», «Про запобігання корупції», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)» зі змінами і доповненнями;
 Загальної декларації прав людини;
 Указів Президента України від 18.06.2019 №286/2019 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання», від 30.09.2010 №927-2010
«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та
талановитих дітей та молоді»;
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 Концепції

розвитку громадянської освіти в Україні, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №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», від 21.08.2019 №
779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної
освіти», від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»,
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 17.01.2018 № 55 «Деякі питання
документування управлінської діяльності», 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), від 09.12.2020 № 1236
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. № 1233р «Концепція Державної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання на період до 2025 року»
 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 12.07.2001 №510 «Про
затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних
закладів свідоцтв про позашкільну освіту», від 22.07.2008 № 676 «Про
затвердження Типових навчальних планів для організації навчально4

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», від 05.01.2021 № 17 «Про
затвердження типової освітньої програми закладу позашкільної освіти», від
24.11.2020 № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарівпрактикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на
2021 рік»;
 листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 1/9-414
«Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у
2021/2022 навчальному році», від 27.04.2021 № 1/9-218 «Про організоване
завершення 2020-2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про
внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» (щодо окремих
питань завершення 2020-2021навчального року)»;
 «Цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання
в Донецькій області на 2021 - 2025 роки», затвердженою розпорядженням
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації, «Регіональної цільової соціальної програми «Молодь
Донеччини» на 2021-2025 роки», затвердженою розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 05.03.2021 №163/5-21 та іншими нормативними і рекомендаційними
документами з питань позашкільної освіти, спрямованими на виконання
державних, регіональних і міських програм в галузі освіти та Статуту
Палацу. Заклад перебуває на шляху постійного розвитку, має достатні
ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед
освітянами задач у сфері позашкільної освіти, що передбачає поліпшення її
якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного
вихованця.
Визначними напрямами роботи Палацу стали:
 реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;
 активізація просвітницької діяльності серед батьків, з метою
залучення сім'ї до співпраці у вихованні;
 забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та
організації змістовного дозвілля;
 постійне здійснення інформаційно-методичної та організаційно5

масової роботи;
 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;
 формування ціннісного ставлення особистості до українського народу,
Батьківщини, держави, нації;
 створення системи пошуку, розвитку й підтримки здібностей, талантів
і обдарувань дітей та молоді.
Пріоритетними питаннями в діяльності Палацу на 2021 рік були:
 спрямування роботи педагогічного колективу на ефективну реалізацію
методичної проблеми: «Формування профільної компетентності вихованців
на засадах інноваційних педагогічних технологій»;
 забезпечення ефективного управління закладом у сучасних соціальноекономічних умовах щодо виконання навчальних планів і програм;
 забезпечення збереження та розширення мережі гуртків;
 забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду
діяльності, умов для самореалізації особистості, врахування запитів дітей та
батьків у роботі Палацу;
 створення нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно
і своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;
 удосконалення змісту освітніх програм, форм і методів навчання та
виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів;
 впровадження альтернативних форм навчання;
 співпраця з батьками, спрямована на поглиблення психологопедагогічних знань батьків, збереження та пропаганду національних
родинних традицій;
 впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та
методів роботи, оволодіння кожним педагогічним працівником технологією
особистісно-орієнтованого підходу при підготовці та проведенні виховних
заходів;
 створення безпечних умов перебування вихованців у закладі;
 вивчення питань, пов'язаних із збереженням здоров'я дітей та їх
фізичним розвитком;
 покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази
Палацу, здійснення заходи з енергозбереження та обстеження технічного
стану будівель і споруд, виконання протипожежних заходів;
 дисемінувати інноваційний досвід методичної діяльності усіх рівнів,
оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну
діяльність, забезпечення нових якісних результатів;
 продовжити
інформаційно-видавничу,
інформаційно-аналітичну
діяльність;
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 здійснювати психологічний супровід формування та розвитку знань,

вмінь і навичок вихованців з питань соціально безпечної поведінки та
захисту психічного здоров’я;
 висвітлювати питання профілактики негативних явищ у дитячому
середовищі, попередження труднощів особистісного розвитку дітей,
формування навичок критичного мислення дітей, благополуччя емоційної
сфери вихованців, а також психологічного супроводу професійного вибору
учнівської молоді;
 підвищувати рівень психологічної культури всіх учасників освітнього
процесу та здійснювати психологічну просвіту з актуальних питань.
Палац є осередком освітнього, культурно-мистецького життя, який
реалізує державну політику щодо національно-патріотичного виховання дітей
та молоді, в умовах суспільно-політичної ситуації, що склалася в регіоні, на
засадах підвищення рівня національної свідомості, формування активної
громадянської позиції, позитивного світогляду та само сприйняття шляхом
залучення дітей та молоді регіону різних соціальних груп, в т.ч. серед
незахищених верств населення до освітньо-культурної діяльності. Палац є
комунальним закладом освіти, який організовує свою діяльність на ґрунті
національної культури і національних традицій, який за змістом, формами
роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню
і розвитку як суверенної держави.
Навчально-виховна, інформаційно-методична та організаційно-масова
робота у Палаці забезпечує диференціацію та індивідуалізацію змісту, форм і
методів навчання і виховання дітей та учнівської молоді засобами
позашкільної освіти, сприяє ефективному розкриттю їх життєвих та освітніх
потреб, стимулює творчу активність дитини та основі самовдосконалення і
самоосвіти, формує уміння особистості реалізовувати у будь-яких життєвих
ситуаціях здобуті додаткові знання, уміння і навички з напрямів творчої
діяльності.
Станом на 31.12.2021 у Палаці працює 112 груп, а саме:
- вокальний ансамбль «Надія» – 3 групи;
- вокально-інструментальний ансамбль – 9 груп;
- гурток декоративно-прикладного мистецтва – 10 груп;
- гурток зі спортивної роботи – 29 груп;
- гурток образотворчого мистецтва – 5 груп;
- гурток циркового мистецтва – 9 груп;
- колектив «Всезнайка» – 9 груп;
- колектив народного танцю – 3 групи;
- художній ансамбль бального танцю «Фортуна» – 6 груп;
- художній ансамбль спортивного танцю «Грація» – 3 групи;
- художній театр танцю – 8 груп;
- художній театр-студія «4-й поверх» – 11 груп;
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- художня студія естрадної пісні – 7 груп.

Палац працював за розкладом, затвердженим директором.
На теперішній час у Палаці навчається 1725 вихованців.
Найважливішим питанням внутрішнього контролю позашкільного закладу є
– збереження контингенту. Це питання постійно аналізується на нарадах при
директорові. У Палаці налагоджено щоденний контроль за наповненням груп.
Освітній процес в Палаці здійснювався відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням
різних організаційних форм роботи за трирівневою системою. Відповідно до
рівня класифікації визначено мета і перспективи діяльності гуртків, груп та
інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
Виховній роботі надається особлива увага, що спрямована на
згуртування дитячого та педагогічного колективу, створення атмосфери
товариської взаємодопомоги та порозуміння, сприятливого клімату
доброзичливості та поваги; дбайливе відношення до майна колективів
Палацу; дотримання кожним учасником освітнього процесу правил
внутрішнього розпорядку.
Методистами Палацу ведеться творча робота з організації дозвілля і
культурного обслуговування молоді області. Колективи Палацу беруть
активну участь і перемагають у фестивалях, оглядах і конкурсах художньої
самодіяльності різних рівнів, мають у своїх «арсеналах» безліч нагород:
дипломи, грамоти, пам'ятні подарунки.
Результати участі вихованців у фестивалях, оглядах і конкурсах
художньої самодіяльності різних рівнів у 2021 році
№
з/п

Гурток, керівник

Назва заходу

Вокальний ансамбль Міжнародний різдвяний
«Надія»
фестиваль-конкурс
Керівник: Мороз О.М. «Стежками Гоголя»
(дистанційно)
Колектив «Всезнайка» Всеукраїнський конкурс
Керівник:
сценічного та театрального
Леонова В. І.
костюму «Стильний папір»
(дистанційно)
Ансамбль бального
Танцювальний фестиваль
танцю «Фортуна»
«DANCE FEST»
Керівник:
м. Святогiрськ
Санжаревський М.А.
Ансамбль бального
Обласний етап
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Винагорода

Кількіс
ть
учасни
ків

І місце

1

Участь

1

І місце
ІІ місце
ІІІ місце

9
26
3

ІІ місце

15

танцю «Фортуна»
Всеукраїнського відкритого
Керівник:
фестивалю-конкурсу
Санжаревський М.А. хореографічного мистецтва
«ГАЛИЦЬКИ БАРВИ»
м. Костянтинівка
Ансамбль бального
Танцювальний фестиваль
танцю «Фортуна»
«GRAND PRIX 2021 KIYV»
Керівник:
Санжаревський М.А.
Ансамбль бального
Танцювальний фестиваль
танцю «Фортуна»
«10 DANCE FESTIVAL
Керівник:
KHARKIV»
Санжаревський М.А.
Театр танцю
Обласний етап
Керівник: Весько О.М. Всеукраїнського відкритого
фестивалю-конкурсу
хореографічного мистецтва
«ГАЛИЦЬКИ БАРВИ»
м. Костянтинівка
Театр танцю
Обласний етап
Керівник:
Всеукраїнського відкритого
Віноградова О.О.
фестивалю-конкурсу
хореографічного мистецтва
«ГАЛИЦЬКИ БАРВИ»
м. Костянтинівка
Колектив
Обласний етап VII
спортивного танцю
Всеукраїнського дитячо«Грація»
юнацького фестивалюКерівник: Казак Н.В. конкурсу « Пісня над Бугом»
Театр танцю
Обласний етап міжнародного
Керівник:
фестивалю-конкурсу
Віноградова О.О.
«Перлини мистецтва»
м. Слов`янськ
Гурток циркового
Фестиваль-конкурс
мистецтва
циркового мистецтва
«Каскад»
«13 метрів»
Керівники:
м. Харків
Кожухар В.Ю.
Кожухар Ю.Г.
Гурток декоративно- Всеукраїнський
прикладної творчості дистанційний фестиваль
«Народна творчість». мистецтв «Лавина талантів»
Керівник: Гулій Л.Г.
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ІІІ місце

15

І місце
ІІ місце
ІІІ місце

2
4
6

І місце
ІІ місце
ІІІ місце

9
8
2

І місце

156

І місце

31

І місце
ІІ місце

16
45

ІІІ місце

19

І місце
ІІІ місце

3
8

ІІ місце
І місце
І місце
І місце

1
1
1
1

Гурток декоративноприкладної творчості
«Народна творчість».
Керівник: Гулій Л.Г.
Театр-студія
«4-й поверх»
естрадні ляльки
Керівники:
Шульга А.О.
Шульга В.В.
Гурток образотворчого
мистецтва «Уява»
Керівник:
Череватенко О.В.
Колектив спортивного
танцю «Грація»
Керівник: Казак Н.В.
Гурток декоративноприкладної творчості
«Народна творчість».
Керівник:
Гулій Л.Г.

Гурток декоративноприкладної творчості
«Народна творчість».
Керівник: Гулій Л.Г.
Колектив «Всезнайка»
Дизайн одягу
Керівник:
Леонова В. І.
Колектив «Всезнайка»
Дизайн одягу
Керівник:
Леонова В. І.
Театр-студія

Всеукраїнський
І місце
дистанційний фестиваль
ІІ місце
мистецтв «Лавина талантів»

3
1

Міжнародний конкурс
мистецтв «Любов без меж»
(дистанційно)

І місце

11

Обласний етап
Всеукраїнського творчого
фестивалю до Дня Європи
«Єврофест»
Обласний етап VII
Всеукраїнського дитячоюнацького фестивалюконкурсу «Пісня над Бугом»
Обласний етап
Міжнародного дитячоюнацького фестивалю
народного мистецтва
«Смарагдові витоки»
(дистанційно)
Номінація: «Декоративноприкладне мистецтво»
Обласний етап
Всеукраїнського фестивалю
дитячої художньої творчості
«Єдина родина»
(дистанційно)
Обласний етап
Міжнародного дитячоюнацького фестивалю
народного мистецтва
«Смарагдові витоки»
(дистанційно)
Обласний етап
Всеукраїнського фестивалю
дитячої художньої творчості
«Єдина родина»
(дистанційно)
Міжнародний конкурс

ІІ місце

1

І місце

31

І місце
ІІ місце

2
1

ІІ місце

1

І місце

1

ІІІ місце

2

І місце

1

10

«4-й поверх»
естрадні ляльки
Керівники:
Шульга А.О.
Шульга В.В.
Театр танцю
Керівник: Весько О.М.
Вокальний ансамбль
«Надія»
Керівник: Мороз О.М.
Театр танцю
Керівник: Весько О.М.

мистецтв «Квітнева
фантазія»
(дистанційно)

Всеукраїнський конкурс
«Зоряні малята»
Всеукраїнський конкурс
«Зоряні малята»

І місце

19

І місце

3

Міжнародний конкурс
І місце
«SPRING SYMPHONY –
PRAGUE Чехія
(дистанційно)
Театр танцю
Міжнародний
І місце
Керівник: Весько О.М. конкурс RACCONTO DI
PRIMAVERA 2021 – ITALY
(дистанційно)
Театр танцю
Всеукраїнський конкурс
І місце
Керівник: Весько О.М. «ВERDANCE 2021»
Театр танцю
Всеукраїнський конкурс
І місце
«Зірки та зіроньки»
Керівник:
Весько О.М.
Гурток декоративно- ХХХ Міжнародний
Гран-прі
І місце
прикладної творчості фестиваль «Азовська
ІІ місце
«Народна творчість». перлина» (дистанційно)
Керівник: Гулій Л.Г.
Гурток циркового
Міжнародний шоу-фестиваль І місце
мистецтв «Золотий кубок
мистецтва
Кітену 2021» Болгарія, м.
«Каскад»
Кітен
Керівники:
Кожухар В.Ю.
Кожухар Ю.Г.
Гурток циркового
ІІ Міжнародний фестиваль- І місце
конкурс
мистецтва
«Талановиті діти та молодь»
«Каскад»
Керівники:
Кожухар В.Ю.
Кожухар Ю.Г.
Театр танцю
Всеукраїнський конкурс
І місце
«Зірки та зіроньки»
11

78

78

18
78

1
3
3
20

3

40

Керівник: Весько О.М. м. Святогірськ
Колектив спортивного Всеукраїнський Чемпіонат ІІ місце
Танцю «Hard Dance Show»
танцю «Грація»
Керівник: Казак Н.В.
Театр танцю
Всеукраїнський конкурс
Гран-прі
Керівник: Весько О.М. «Перлина України»,м. Дніпро І місце
Вокальний ансамбль V Міжнародний фестиваль- І місце
конкурс «Світ талантів»
«Надія»
ІІ місце
м.
Харків
Керівник: Мороз О.М.
ІІІ місце
Театр танцю
Міжнародний
Гран-прі
багатожанровий фестивальКерівник:
конкурс мистецтв «GOLDEN
Весько О.М.
FEST» м. Київ
Гурток образотворчого IVМіжнародний відкритий І місце
багатожанровий фестиваль- ІІ місце
мистецтва «Уява»
конкурс мистецтв
Керівник:
ІІІ місце
«Лиманські зорі»
Череватенко О.В.
(дистанційно)
Гурток декоративно- IVМіжнародний відкритий І місце
прикладної творчості багатожанровий фестиваль- ІІ місце
«Народна творчість». конкурс мистецтв
«Лиманські зорі»
Керівник:
(дистанційно)
Гулій Л.Г.
Театр-студія
Міжнародний дистанційний І місце
багатожанровий конкурс
«4-й поверх»
ІІ місце
«Талантія»
Керівник: Моць М.М.
Гурток циркового
V Міжнародний фестиваль- І місце
конкурс «Сніговий бум»
мистецтва «Каскад»
ІІ місце
м.
Харків
Керівники:
Кожухар В.Ю.
Кожухар Ю.Г.
Колектив спортивного Всеукраїнський
І місце
Чемпіонат Танцю
танцю «Грація»
ІІ місце
«Кубок
Донбасу»
Керівник: Казак Н.В.

15

40
40
3
2
1
40

4
5
3
2
6

1
1
15
9

14
12

Через оголошені в Україні карантин, локдаун, спричинені Covid-19 у
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2021 році знизилась кількість вихованців основного рівня навчання, тому
участь вихованців Палацу в обласних та Всеукраїнських фестивалях,
конкурсах художньої самодіяльності теж знизилась. Значна частина
вихованців основного рівня закінчила навчання у Палаці. Відповідно до
результатів оволодіння теоретичним матеріалом навчальних програм, рівня
сформованості практичних умінь та навичок, підсумків участі вихованців
Палацу в масових заходах різного рівня у 2020-2021 н.р. 4 випускника гуртків
отримали свідоцтва про позашкільну освіту. Усім випускникам в урочистій
святковій атмосфері вручені документи про позашкільну освіту.
У національній системі освіти пріоритетним напрямом виховання дітей
та молоді є національно-патріотичне виховання. Актуальність патріотичного
та духовного виховання юного покоління зумовлюється процесом
формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.
Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави,
оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний
гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства в цілому.
Національно-патріотичне та духовне виховання підростаючого
покоління забезпечить цілісність народу України, його національне
відродження, об'єднання різних етносів і регіонів країни, соціальноекономічний і демократичний розвиток України, розбудову та вдосконалення
суверенної правової держави, соціально-політичну стабільність у державі та
гідне представлення нашої країни у світі.
Національно-патріотичне виховання — планомірна виховна діяльність
Палацу, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто
доброго відношення до Батьківщини та до представників спільних культури
або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до України,
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.
На виконання Цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання в Донецькій області на 2021-2025 роки протягом 2021 року
Палацом було проведено низку заходів національно-патріотичного напряму
для дітей та учнівської молоді регіону, а саме:
1)
обласні заходи:
 Обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво»
 Навчально-розвивальний майданчик «Творча молодь Донеччини»
 Обласна заочна виставка-конкурс писанкарства «Слобожанська
писанка»
 Обласний фестиваль-естафета «ВІД ПИСАНКИ ДО ПИСАНКИ»
 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з писанкарства «Великодні
писанки»
 Обласний етап Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю13

конкурсу мистецтв «Пісня над Бугом»
 Обласний етап Всеукраїнського фестивалю хореографічного
мистецтва «Галицькі барви»
 ІІ етап щорічного обласного огляд-конкурсу самодіяльної художньої
творчості у професійно-технічних навчальних закладах Донецької області
 ІІ етап щорічного обласного огляд-конкурсу з декоративноприкладної та фототворчості у професійно-технічних навчальних закладах
 Щорічний обласний огляд-конкурс самодіяльної художньої творчості
у професійно-технічних навчальних закладах Донецької області
 Щорічний обласний огляд-конкурс з декоративно-прикладної та
фототворчості у професійно-технічних навчальних закладах
 Обласний очний конкурс писанкарства «Країна писанкова»
 Відкритий обласний фестиваль-конкурс української пісні серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних
закладів I-V рівнів акредитації Донецької області
 Масовий патріотичний захід «Козацькі забави»
2) заходи Палацу:
 Презентація «Українські книжки на різний смак для різного читача»
 Виставка малюнків «Моя Україна – ти в світі єдина!»
 Виставка робіт «Велична і свята, моя ти, Україно!»
 Відео лекторій до Дня Соборності України «Нехай неразмежованою
залишиться навіки»
 Відеопрезентація «Сучасні Традиції Різдва в Україні»
 Відеоролик «Захід, схід – одна країна! Це – соборна Україна»
 Вітання від вихованців до Дня Соборності України «Моя Україна.
Люблю її. Крапка!»
 Майстер-клас «Віртуальна святкова листівка»
 Створення інтерактивної мапи України «Україна – єдина!»
 Театралізоване видовище «Зима з Весною зустрічаються»
 Відеопрезентація до свята Стрітення
 Літературно-музична композиція щодо увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні за участю воїнів АТО «На варті наших душ – Небесна Сотня»
 Виставка робіт вихованців гуртків образотворчого та декоративноприкладного мистецтва «Героям Слава – вписано в серцях»
 Літературно-художній відео журнал «Ми діти твої, Україно!» до Дня
герба України.
 Сумісний захід до міжнародного Дня рідної мови з учнями
Іллінівського ОЗССО Іллінівської сільської ради «Народу без мови нема»
 Відеопрезентація до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
«Не серед нас та разом з нами. В серцях, у пам`яті, в думках»
 Літературна відео гостинна «Хотіла б я піснею стати» до 150-річчя з
Дня народження Лесі Українки
 Бій інтелектуальний до Дня національної культури та
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Шевченківського дня «Шевченко в колі сучасної молоді»
 Відеопривітання до Дня українського добровольця «Вони для нас
виборюють життя…»
 Відеопрезентація «Театр – світ духовності й краси» до Міжнародного
дня театру
 Інформаційно-екологічна година «Земля дана нам на віки»
 Майстер-клас «Віночок-оберіг та прикраса дівчини»
 Відео сторітелінг до Міжнародного дня звільнення фашистських
концтаборів «Через попіл трагічних подій»
 Захід до Всесвітнього дня здоров`я «Стиль життя – здоров`я»
 Еко-поради до Дня довкілля «Очистимо планету від сміття»
 Флешмоб серед вихованців Палацу «Ми хочемо жити в чистому
світі»
 Веб-екскурсія до Дня пам`яток історії та культури
 Виставка-конкурс «Великодній вернісаж» для вихованців Палацу
 Тематичний захід «Традиції Великодня»
 Творча зустріч з фахівцями управління культури, молоді та спорту
Костянтинівської міської ради та МЦ «Вільний простір друзі», МЦ
Іванопілля, Білокузьминівка, Ілінівська ОТГ до Міжнародного дня
солідарності молоді
 Тематична виставка робіт вихованців Палацу «Чорнобиль…
Трагедія…Пам'ять»
 Музично-тематична композиція до Дня Чорнобильської трагедії «На
Чорнобиль журавлі летіли…»
 До Дня прикордонника України інтерв’ю та відео вітання «З’єднанні
метою»
 Патріотичний захід «Мак пам’яті» відео презентація до Дня пам’яті
та примирення
 «З любов’ю, ніжністю, теплом» – онлайн-листівка до Дня Матері
 Відео сторітелінг Вахта пам’яті до Дня пам’яті та примирення «Це
було недавно, це було давно…»
 Відеопрезентація до Дня Матері «Майбутнє в руках матерів»
 Інтерактивна гра до Дня Європи «Молодь крокує в Європу»
 Онлайн-конкурс серед вихованців Палацу до Міжнародного дня сім’ї
«Щаслива родина – душа України»
 Свято до Дня вишиванки «Рушник любові та єднання»
 Онлайн-конкурс для користувачів сайту «Вишиване селфі»
 Відеопрезентація «Вишиванка єднає українців»
 Флешмоб серед педпрацівників та вихованців Палацу «Одягни
вишиванку – зроби цей день яскравим»
 Відеопрезентація виставки робіт ЗП(ПТ)О з декоративноприкладного творчості
 Відеочелендж серед учасників онлайн-конкурсу «Щаслива родина –
душа України»
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 Відеопрезентація звітного концерту колективів художньої

самодіяльності Палацу «Юність в обіймах України»
 Відеопрезентація творчості вихованців Палацу декоративноприкладного та образотворчого мистецтва
 Тематичний захід до Всесвітнього дня без тютюну «STOP SMOKING
NOW»
 Обласний захід до Міжнародного Дня захисту дітей
 Відеопривітання до Міжнародного дня захисту дітей
 Виставка робіт вихованців до Міжнародного дня захисту дітей.
 Звітна виставка робіт вихованців декоративно-прикладного та
образотворчого мистецтва.
 Відео сторітелінг до Дня скорботи та надання почестей пам’яті жертв
війни в Україні.
 Акція до Міжнародного дня боротьби проти зловживання
наркотиками сумісно з Лігою майбутніх поліцейських.
 Відеопривітання до Дня Молоді
 Відео сторітелінг до Дня Конституції
 Інтерактивна гра «Конституція– твої права і обов`язки»
 Відеопривітання до Дня Конституції України
 Майстер-клас з гончарства в межах обласного археологоетнографічного заходу «Дотик до минулого»
 Тематичний майстер-клас з виготовлення «Квітки Незалежності»
 Майстер-клас з писанкарства в межах Всеукраїнського фестивалю
туристичних маршрутів та народних художніх промислів «Мандруй
Україною»
 Урочиста акція до Дня Прапора «Здіймаєм гордо Знамено України»
 Виставка робіт вихованців декоративно-прикладного мистецтва до
Дня Прапора
 Флешмоб «Ти будеш жити Україно – країна щастя та добра!»
 Інтерактивна гра «Україно моя незалежна, ти любове і гордість моя!»
 Відеолистівка до 30-річчя Дня Незалежності
 Майстер-клас з виготовлення соняшника, як символу за загиблими
героями до Дня вшанування пам`яті захисників України
 Відеопрезентація до Дня вшанування пам`яті захисників України «Їх
подвигу не буде забуття…»
 Відеоролик до Дня вшанування пам`яті захисників України
«Уклонимося пам’яті загиблих героїв»
 Майстер-клас «Пам’ятаємо своїх героїв»
 Мітинг-реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки!»
 Відеовиставка малюнків «Герої не вмирають»
 Урочиста акція до Дня визволення Донбасу «Дорогами мужності»
 Організація роботи локацій в межах обласного фестивалю
історичної реконструкції «Дотик до минулого»
 Акція до міжнародного дня миру «Мир і єдність Україні»
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 Навчально-розвивальний майданчик «Творча молодь Донеччини».

Ізоніть
 Тематична година з практичною роботою «Захисник – це гордість

України»
 Відеопривітання до Дня захисників та захисниць України «На захисті
Батьківщини»
 Виховна година «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні» до Дня
звільнення України від фашистських загарбників
 Семінар-практикум з декоративно-прикладної та технічної творчості,
образотворчого мистецтва
 Відеосторітелінг до Дня української писемності та мови. «Генії
сучасності українського слова»
 Конкурс малюнків до Дня толерантності «Планета толерантності:
мистецтво жити гідно»
 Навчально-розвивальний майданчик «Творча молодь Донеччини».
Презентація техніки «Ебру»
 Фотоконкурс «Добро складається з дрібниць»
 Відеопрезентація до Дня толерантності «Добро крокує планетою»
 Інформаційна година до Дня Гідності та Свободи Топ 5 пісень
«Пісня, як історія подій»
 Літературно-музична композиція, присвячена популяризації
українських пісень «Українське різнобарв’я лунає мов веселковий водограй»
 Випуск збірника-звіту заходів Палацу з реалізації Програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області
 Вітальна листівка військовим до дня Збройних сил України
 Благодійна акція до дня Святого Миколая «Дарувати добро легко»
 Відеопрезентація техніки «Декоративний живопис»
 Випуск тематичного річного календаря з національно-патріотичного
виховання
 Андріївські вечорниці за участю учнів ОЗЗСО з поглибленим
вивченням іноземних мов Ілінівьскої сільської ради, інспектора та вихованців
ювенальної превенції Костянтинівського відділу поліції Краматорського
районного управління поліції
 Театралізована ігрова програма до Свята Миколая «В український
край іде Миколай»
 Майстер-класи до дня Святого Миколая «Майстерня Мрій»
 Естрадно-ігрове видовище «Гостини Святого Миколая»
 Відеопривітання до дня Святого Миколая «Ким був Святий
Миколай»
 Відео-челендж серед вихованців Палацу «У Миколая в ранній час
подарунки є для нас»
У звітному періоді методистами Палацу було проведено з дітьми та
учнівською молоддю Донеччини 208 масових заходи (замість 75
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запланованих). План виконано на 277%. У всіх проведених Палацом в 2021
році масових заходах, взяло участь понад 75 000 дітей та молоді області.
Під час карантину заходи проводились дистанційно та з дотриманням
карантинних обмежень та вимог.

Протягом 2021 року на високому рівні було організовано та проведено
різноманітні масові тематичні 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, молодіжні громадські
центри та організації, громадськість.
Проведено дистанційно:
відкритий обласний фестиваль-конкурс української пісні серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних
закладів I-V рівнів акредитації Донецької області;
обласна виставка-конкурс науково-технічної юнацької творчості
Донеччини «Техно-Україна. Techno-UA»;
обласний етап Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурс
мистецтв «Пісня над Бугом»;
обласний етап Всеукраїнського конкурсу з писанкарства «Великодні
писанки»;
обласний етап Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва
«Галицькі барви»;
обласний очний конкурс писанкарства «Країна писанкова»;
обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво»;
чемпіонат з черлідингу у Донецькій області;
щорічний обласний огляд-конкурс з декоративно-прикладної та
фототворчості у професійно-технічних навчальних закладах;
щорічний обласний огляд-конкурс самодіяльної художньої творчості у
професійно-технічних навчальних закладах Донецької області.
Переможці та учасники обласних заходів, що проводив Палац у 2021 році
№
з/
п

Учасники
КілТермін
ть
проведе
Кіль
Заклади освіти
ння
кість експо
Обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво» натів,
(дистанційно)

Назва
заходу
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Конкурс
колядок
та
щедрівок

Січень Представники закладів професійної
2021 р. (професійно-технічної)
освіти,
Центрів
дитячої
та
юнацької
творчості, молодіжні
громадські
організації, родинні колективи

25

25

І місце
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
ІІ місце
КЗ «Бахмутський педагогічний фаховий коледж», ВСП
«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних
технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»;
ІІІ місце
ДНЗ «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» м. Соледар,
Маріупольський професійний ліцей сфери послуг і торгівлі,
Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської
районної ради,
Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської
районної ради,
дитячий вокальний колектив «Златоустье» Златоустівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваського району,
колектив учнів та вчителів Краматорської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3.
Конкурс
Січень Представники закладів професійної
10
10
на кращу 2021 р. (професійно-технічної) освіти,
вертепну
Центрів дитячої та юнацької
драму
творчості, молодіжні громадські
організації, родинні колективи
І місце
Центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове;
ІІ місце
Сіверський професійний ліцей, Бахмутський міський Центр дітей
та юнацтва;
ІІІ місце
Краматорське вище професійне училище,
ДНЗ «Краматорське вище професійне металургійне училище»,
Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської
районної ради,
КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської районної ради
Гран-прі – Великоновосілківський професійний ліцей.
Приз глядацьких симпатій – Краматорське вище професійне училище.
Диплом за збереження українських традицій та обрядів – Маріупольський
професійний ліцей будівництва.
Чемпіонат області з черлідингу серед учнівської молоді навчальних
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закладів Донецької області (дистанційно)
Номінація Лютий Команди учнів закладів професійної
4
4
Чир
2021 р. (професійно-технічної)
освіти,
студентів
закладів
фахової
передвищої та вищої освіти
І місце
КЗ «Костянтинівський медичний фаховий коледж»;
ІІ місце
Краматорське вище професійне училище,
Слов`янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти
ім. П.Ф. Кривоноса;
ІІІ місце
ВСП
«Краматорський
фаховий
коледж
промисловості
інформаційних
технологій
та
бізнесу
Донбаської
державної
машинобудівної академії».
Номінація Лютий Команди учнів закладів професійної
8
8
Данс
2021 р. (професійно-технічної) освіти,
студентів закладів фахової
передвищої та вищої освіти
І місце
КЗ «Костянтинівський медичний фаховий коледж»,
ДВНЗ «Слов`янський коледж транспортної інфраструктури»;
ІІ місце
КЗ «Бахмутський педагогічний фаховий коледж»,
Краматорський коледж технологій та дизайну;
ІІІ місце
Донецький юридичний інститут МВС України,
ВСП
«Краматорський
фаховий
коледж
промисловості
інформаційних
технологій
та
бізнесу
Донбаської
державної
машинобудівної академії»
3
Обласна заочна виставка-конкурс писанкарства «Слобожанська
.
писанка»
Березень Учні та педагогічні працівники закладів 20
55
2021 р.
професійної (професійно-технічної) освіти
I місце:
Тіманов Микита,Черняєв
професійний ліцей»;

Олександр

–

ДНЗ

«Дружківський

Колісник Софія, Суркова Віолетта – Краматорське вище професійне
училище;
Бурлака
Ганна
–
Маріупольський
професійний
ліцей
автотранспорту
II місце:
Творча група – ДНЗ «Краматорське вище професійне торгово20

кулінарне училище»;
Раєва Єлизавета – ДНЗ «Краматорське вище професійне
металургійне училище»;
Волошин Дмитро, Мусієнко Володимир – Маріупольське вище
металургійне професійне училище.
III місце:
Петренко Валерія,Фоменко Марія – Костянтинівський професійний
будівельний ліцей;
Скриннікова Ганна – ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне
будівельне училище м. Краматорська»;
Тимощенко Ольга – Маріупольський професійний ліцей
будівництва.
Обласний фестиваль-естафета «ВІД ПИСАНКИ ДО ПИСАНКИ»
Березень
Учні закладів загальної середньої та 12
297
2021 р.
професійної (професійно-технічної) освіти,
студенти закладів фахової передвищої та вищої
освіти
Нагородили грамотами кращих учасників Фестивалю-естафети:
- учнів Парасковіївської спеціальної школи №40 Донецької обласної
ради – Базун Олену, Семенець Владислава;
- учнів Костянтинівської спеціальної школи №32 Донецької обласної
ради – Кравченка Дениса, Нестеренко Вікторію;
- учнів Олексієво-Дружківської спеціальної школи №13Донецької
обласної ради – Іванілову Анастасію, Дикого Максима, Мохно Дар’ю,
Єремеєву Юлію, Сапунову Валерію, Бур’ян Софію;
- учнів Краматорської спеціальної школи №33 Донецької обласної
ради– Писаренка Артема, Кондрашову Ольгу;
- учнів Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
I-II ступенів №10 Донецької обласної ради – Пшенічну Анастасію,
Степанову Марину;
- учнів Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату III ступенів №12 Донецької обласної ради – Шевченко Аліну, Униченко
Анастасію;
- учнів Слов’янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної
ради – Бурлака Данііла, Торлюк Анастасію;
- учнів Слов’янської спеціальної школи № 41 Донецької обласної
ради– Чекай Анну, Бліканова Ігора;
- учнів Лиманської спеціальної школи № 34 Донецької обласної ради –
Півень Ганну, Настенко Поліну;
- учнів Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату I-II
ступенів №2 Донецької обласної ради – Ляховича Богдана,
Шановського Гліба, Петрову Богдана;
- учнів Маріупольської спеціальної школи № 37 Донецької обласної
ради – Твердохліб Поліну, Каверу Анастасію;
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- учнів Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
I-II ступенів №11 Донецької обласної ради – Барановську Анастасію,
Маренич Марину, Хатуєва Владислава.
За активну участь та популяризацію мистецтва писанкарства на
Донеччині нагородити подяками колективи закладів освіти, на базі
яких проводився Фестиваль-естафета:
- Парасковіївської спеціальної школи №40 Донецької обласної ради;
- Костянтинівської спеціальної школи №32 Донецької обласної ради;
- Олексієво-Дружківської спеціальної школи №13 Донецької обласної
ради;
- Краматорської спеціальної школи №33 Донецької обласної ради;
- Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II
ступенів№ 10 Донецької обласної ради;
- Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II
cтупенів № 12 Донецької обласної ради;
- Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради;
- Слов’янської спеціальної школи №41Донецької обласної ради;
- Лиманської спеціальної школи № 34 Донецької обласної ради;
- Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату I-II cтупенів №
2
Донецької обласної ради;
- Маріупольської спеціальної школи №37 Донецької обласної ради;
- Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II
cтупенів № 11 Донецької обласної ради.
Відкритий обласний фестиваль-конкурс української пісні серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Донецької області
(дистанційно)
Солісти І Листопад Учні
закладів
професійної 17 17
категорія 2021 р.
(професійно-технічної)
освіти,
студенти
закладів
фахової
передвищої та вищої освіти
I категорія:
II місце – Ангеліна Невідома, КЗ «Бахмутський педагогічний коледж»,
Ангеліна Яковенко, Слов’янський багатопрофільний регіональний центр
професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса,
III місце – Маргарита Ступак, КЗ «Бахмутський педагогічний коледж»,
Катерина Смірнова, Курахівський професійний ліцей,
Влад Малахов, Маріупольський професійний аграрний ліцей,
Вадим Пшиченко, Олександрівський професійний аграрний ліцей
Солісти ІІ Листопад Учні закладів професійної
9
9
категорія 2021 р.
(професійно-технічної) освіти,
студенти закладів фахової
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передвищої та вищої освіти
І місце – Дмитро Коломієць, Донбаська державна машинобудівна
академія,
ІІІ місце – Даниїла Азарян, Слов’янський багатопрофільний регіональний
центр професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса,
Вікторія Ільясова, ДНЗ «Красногорівське вище професійне училище»
Ансамбль Листопад Учні закладів професійної
8
8
2021 р.
(професійно-технічної) освіти,
студенти закладів фахової
передвищої та вищої освіти
Гран-прі – Андрій Єрьоменко, Маріупольське вище металургійне
професійне училище
Приз глядацьких симпатій – Наталія Харченко, Краматорське вище
професійне училище.
II місце – ВІА «ROCK BALLISTICS», Маріупольський професійний
аграрний ліцей,
ІІІ місце – колектив «Веселка», ВСП «Донбаський аграрний фаховий
коледж Луганського національного аграрного університету»
6
Масовий патріотичний захід «Козацькі забави»
. Жовтень
Учні закладів професійної (професійно- 7
7
2021 р.
технічної) освіти
І місце – Лиманське професійно-технічне училище,
ІІ місце – Олександрівський професійний аграрний ліцей,
ІІІ місце – Авдіївське професійно-технічне училище.
7 Щорічний обласний огляд-конкурс самодіяльної художньої творчості
.
у професійно-технічних навчальних закладах Донецької області
(дистанційно)
Листопад
Учні та педагогічні працівники закладів 26
99
2021 р.
професійної (професійно-технічної) освіти
Визначити переможців Конкурсу:
- агітбригаду (театральний жанр), Краматорське вище професійне
училище;
- Аллу Миронову (театральний жанр), Селидівський професійний ліцей;
- Андрія Єрьоменка (вокальний жанр), Маріупольське вище металургійне
професійне училище;
- Артема Бербенка (театральний жанр), Олександрівський професійний
аграрний ліцей;
- Вадима Кірієнка (інструментальний жанр), Покровський професійний
ліцей;
- Валентину Рябенко (театральний жанр), Краматорське вище професійне
училище;
- Валерія Кодака (інструментальний жанр), Маріупольський професійний
аграрний ліцей;
- Вероніку Пономарьову (вокальний жанр), Маріупольський професійний
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машинобудівний ліцей;
- вокальний ансамбль «Світанок» (вокальний жанр), Краматорське вище
професійне училище;
- вокальний квартет «Gold art» (вокальний жанр), Волноваське
професійно-технічне училище;
- гурт «Молоді та завзяті» (театральний жанр), Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Краматорський центр професійнотехнічної освіти»;
- гурт «Юність» (хореографічний жанр), Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Краматорський центр професійнотехнічної освіти»;
- Данила Перепелятника (театральний жанр), Торецький професійний
ліцей;
- Діану Живіляк (вокальний жанр), Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Краматорський центр професійно-технічної освіти»;
- дует: Володимир Камишанський, Роман Блощинський (вокальний
жанр),
Маріупольський професійний машинобудівний ліцей;
- дует: Микола Мітько, Ярослав Чурсін (театральний жанр),
Маріупольський професійний ліцей;
- Еліну Салфетнікову (інструментальний жанр), Державний навчальний
заклад «Костянтинівське вище професійне училище»;
- Єлизавету Панкратову (оригінальний жанр), Краматорське вище
професійне училище;
- Єлизавету
Пономарьову, Романа Пастушенкова (вокальноінструментальний жанр), Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Краматорський центр професійно-технічної освіти»;
- Карину Зьому (театральний жанр), Маріупольське вище металургійне
професійне училище;
- Лілію Барабаш (вокальний жанр), Олександрівський професійний
аграрний ліцей;
- Майю Браженець (театральний жанр), Лиманське професійно-технічне
училище;
- тріо: Анастасія Федосова, Анна Коломоїць, Вероніка Пономарьова
(вокальний жанр), Маріупольський професійний машинобудівний ліцей;
- тріо (вокально-інструментальний жанр), Державний навчальний
заклад «Костянтинівське вище професійне училище»;
- хореографічний ансамбль «Грація» (хореографічний жанр),
Краматорське вище професійне училище;
- Юлію Камишенцеву (хореографічний жанр), Державний навчальний
заклад «Краматорське вище професійне металургійне училище».
Обласна виставка-конкурс науково-технічної юнацької творчості
Донеччини «Техно-Україна. Techno-UA» (дистанційно)
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8
.

Березень Учні та педагогічні працівники закладів 17
314
професійної (професійно-технічної) освіти
квітень
2021
I місце:
- ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти»;
- Краматорське вище професійне училище;
- Торецький професійний ліцей.
II місце:
- Великоновоселківський професійний ліцей;
- ДНЗ «Дружківський професійний ліцей»;
- ДНЗ «Краматорське вище професійне металургійне училище»;
- ДНЗ «Костянтинівське вище професійне училище»;
- ДНЗ «Слов’янський професійний аграрний ліцей»;
- ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»;
- Лиманське професійно-технічне училище.
III місце:
- Волноваське професійно-технічне училище;
- Костянтинівський професійний будівельний ліцей;
- Маріупольське вище металургійне професійне училище;
- Маріупольський професійний аграрний ліцей;
- Маріупольський професійний ліцей автотранспорту;
- Маріупольський професійний машинобудівний ліцей;
- Покровський професійний ліцей.
Обласний очний конкурс писанкарства «Країна писанкова» (дистанційно)
Квітень
Учні закладів загальної середньої та 35
83
2021
професійної (професійно-технічної) освіти,
студенти закладів фахової передвищої та вищої
освіти
молодша вікова категорія
І місце:
Ширіна Марія (Іллінівська ОЗЗСО Іллінівської ОТГ Донецької
області);
ІІ місце:
Неділько Емілія ( Гранітненська ЗОШ I-III ступенів Мирненської
ТГ Донецької області);
Стьопіна Василина (Іллінівська ОЗЗСО Іллінівської ОТГ Донецької
області);
ІІІ місце:
Колесник Марина (КЗ «Первомайський НВК ЗОШ І – ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад);
Литвинова Анастасія (ЗОШ №1 І – ІІІ ступенів Мирноградської
міської ради Донецької області);
старша вікова категорія
25

І місце:
Єфімова Анастасія (Костянтинівська спеціальна школа № 32
Донецької обласної ради);
Базун Олена (Парасковіївська спеціальна школа №40 Донецької
обласної ради);
Падалка Поліна (Черкаська ЗОШ I-II ступенів Черкаської ТГ
Краматорського р-ну Донецької області);
ІІ місце:
Чхапелія Анна (Яковлівська ЗОШ I-III ступенів Соледарської
міської ради Донецької області);
Лускань Даяна (ДПТНЗ «Краматорський центр професійнотехнічної освіти»);
Чередніченко Катерина (Парасковіївська спеціальна школа №40
Донецької обласної ради);
ІІІ місце:
Кравченко Денис (Костянтинівська спеціальна школа №32
Донецької обласної ради)
Щорічний обласний огляд-конкурс з декоративно-прикладної та
фототворчості у професійно-технічних навчальних закладах
(дистанційно)
Березень Учні та педагогічні працівники закладів 29
1154
професійної (професійно-технічної) освіти
квітень
2021
І місце:
з декоративно – прикладної творчості
- ДНЗ «Костянтинівське вище професійне училище»;
- Краматорське вище професійне училище;
- Маріупольське вище металургійне професійне училище;
- Лиманське професійно-технічне училище;
- Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної
освіти ім. П.Ф. Кривоноса;
з фототворчості
- ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти»;
- ДНЗ «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»;
- Краматорське вище професійне училище;
- Родинський професійний ліцей.
II місце:
з декоративно–прикладної творчості
- ДНЗ «Дружківський професійний ліцей»;
- ДНЗ «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»;
- ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти»;
- ДНЗ «Краматорське вище професійне металургійне училище»;
- ДНЗ «Білицький професійний ліцей»;
26

ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»;
Костянтинівський професійний будівельний ліцей;
Курахівський професійний ліцей;
Родинський професійний ліцей;
Маріупольський професійний ліцей будівництва;
Маріупольський професійний ліцей сфери послуг і торгівлі;
Сіверський професійний ліцей;
Селидівський професійний ліцей;
з фототворчості
- Маріупольський професійний ліцей сфери послуг і торгівлі;
- Маріупольське вище металургійне професійне училище.
III місце:
з декоративно–прикладної творчості
- Волноваське професійно-технічне училище;
- Великоновосілківський професійний ліцей;
- ДНЗ «Мирноградський професійний гірничий ліцей»;
- ДНЗ «Слов’янський професійний аграрний ліцей»;
- ДНЗ
«Міжрегіональне вище професійне будівельне
м. Краматорська»;
- Маріупольський професійний аграрний ліцей;
- Маріупольський професійний машинобудівний ліцей;
- Маріупольський професійний ліцей автотранспорту;
з фототворчості
ДНЗ «Костянтинівське вище професійне училище»
-

училище

Методична робота Палацу здійснювалась згідно із законодавством
України, нормативними документами про освіту, рекомендаціями
Міністерства освіти і науки України та наукових установ, які знаходяться у
сфері його управління, нормативних документів та наказів та розпоряджень
департаменту освіти та науки облдержадміністрації.
З метою організації системної методичної роботи був виданий наказ від
28.08.2021 року № 102 «Про структуру та організацію методичної роботи з
педагогічними працівниками в 2021-2022 навчальному році», яким було
затверджено план роботи методичної ради Палацу. Методичною радою було
розроблено комплекс методичних заходів, спрямованих на удосконалення
навчально-виховного процесу, ефективності методичної роботи з
педагогічними кадрами.
Із метою цілеспрямованої роботи та для 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 ІІ категорії художнього відділу та керівник художнього
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театру-студії «4-й поверх», визначено та затверджено структуру та форми
методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено план роботи
методичної ради на 2021-2022 навчальний рік. Було розроблено комплекс
методичних заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу,
ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.
Проблеми і задачі, що були поставлені педагогічним колективом
закладу вирішувалися шляхом проведення індивідуальних та колективних
форм методичної роботи, а саме:
- атестація педпрацівників;
- взаємовідвідування занять;
- відкриті заняття;
- доповіді;
- консультування;
- методичні практикуми;
- наставництво;
- оперативно-методичні наради;
- педради;
- самоосвіта;
- семінари;
- творчі звіти;
- тренінги;
- школа молодого педагога тощо.
Слід зазначити, що всі колективні форми методичної роботи у Палаці
використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення
певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчальновиховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і
поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної
інформації.
У своїй роботі педагогічні працівники Палацу використовували новітні
напрями, форми і методи роботи з урахуванням дистанційної роботи, а саме:
 Відеоуроки та майстер-класи.
 Тематичні квізи.
 Інтерактивні ігри.
 Онлайн-екскурсії.
 Прямі ефіри у соціальних мережах під час проведення масових
заходів.
 Участь вихованців у дистанційних фестивалях та конкурсах.
 Дистанційне проведення конкурсів.
 Відеопрезентації гурткової роботи.
 Дистанційне навчання.
 Тематичні відеоролики.
 Проведення навчальних вебінарів.
 Використання середовища YouTube, Facebook, Viber, Telegram,
Instagram, Tik Tok для популяризаціїї позашкільної освіти.
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 Челенджи.
 Флешмоби.
 Проведення конкурсів з онлайн голосуванням.
 Робота Віртуального методичного кабінету.
 Платформи для комунікації з гуртківцями Meet, Zoom.

Інформація щодо роботи Палацу своєчасно висвітлювалась на сайті
https://yunist.org.ua/
У 2021 році методична робота була спрямована на підвищення
професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи керівників гуртків,
впровадження ефективних технологій навчання і виховання, створення умов
для формування ключових компетентностей вихованців та професійної
компетентності педагогів.
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих
на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою
визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень
його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне
звання.
Адміністрацією Палацу та атестаційною комісією було виконано такі
заходи:
- у вересні проведено корегування плану атестації на наступний
навчальний рік,
- створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим
комітетом,
- видано відповідні накази;
- проведено засідання атестаційної комісії та оформлено відповідні
протоколи;
- підготовлено та оформлено атестаційні документи і матеріали;
- оформлено інформаційний стенд.
У Палаці складено перспективний план проходження курсів
підвищення кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних
працівників, який своєчасно коригується з врахуванням прийняття та
звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію,
перенесення чергової атестації, необхідності атестувати ще не атестованих
працівників.
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
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педагога, який атестується», що отримали усі педагоги. Методичні та
інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації.
Педпрацівники, які проходили атестацію у 2020-2021 н.р. провели творчі
звіти, на яких презентували свої напрацювання у міжатестаційний період,
дали відкриті заняття та заходи, провели майстер-класи, взяли участь у
семінарах по впровадженню новітніх форм роботи, підготували дидактичні
матеріали.
У Палаці створено базу даних кількісно-якісного складу педагогічних
працівників і на підставі її аналізу проведено перспективне і поточне
планування атестації.
У 2021 році за наслідками атестації:
- 3 керівника гуртка підтвердили раніше встановлений тарифний

розряд та відповідність займаній посаді;
- культорганізатор підтвердила відповідність займаній посаді.
Атестаційна комісія ІІ рівня підтвердила відповідність займаній посаді
заступникам директора з навчально-виховної та навчально-методичної
роботи.
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
№ 930
шість 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.
Аналіз підсумків методичної роботи за 2021 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».
Протягом звітного періоду методистами вивчався й аналізувався попит
та потреби кожного керівника гуртка та вихованців при плануванні
методичної роботи з педагогічними працівниками. Організовано та проведено
індивідуальні консультації педагогічних працівників з питань самоосвіти,
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моніторингу їх професійного розвитку, формування позитивної мотивації для
підвищення їх професійної компетентності.
Постійно 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.
Моніторинг методичної роботи у закладі за 2021 рік дає підстави
зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу була
задовільною.
У Палаці напрацьований позитивний досвід щодо організації роботи з
батьками та громадськістю міста. Інформація про діяльність Палацу в 2021
році висвітлювалася в засобах масової інформації, соціальних мережах та на
сайті Палацу.
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»,
- Гончаренко центр-партнер Костянтинівка education and culture
- Костянтинівська школа мистецтв,
- Відділ поліції №2 Краматорського районного управління поліції
ГУНП в Донецькій області,
- Ліга майбутніх поліцейських,
- народний музей «Джерело» с. Олександро-Калинове Іллінівської
сільської ради,
- ОЗЗСО з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської
ради,
- Костянтинівський об’єднаний міський територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців за контрактом,
- міський відділ культури,
- парк культури та відпочинку КЗ «Об`єднання парків та кінотеатрів
Костянтинівської міської ради»,
- КЗК «Культурно-інформаційний центр» Костянтинівської міської ради
- Центр позашкільної освіти Іллінівської сільської ради,
- відділ освіти Іллінівської сільської ради,
- відділ культури Іллінівської сільської ради,
- регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик»,
- управління сім’ї, молоді та масових заходів національнопатріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації,
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- громадська організація «Вільний простір»,
- громадська організація «Південна зірка»

інформаційними партнерами:
- радіостанція «Класне Радіо»,
- регіональна газета «Знамя Індустрії»,
- регіональний телеканал «Громадське телебачення»,
- регіональний телеканал «До Тебе»,
- телеканал «Донбас»,
меценатами:
- мережа піцерій і автозаправних станцій «Роут».
Впродовж 2021 року адміністрація Палацу продовжувала роботу щодо
удосконалення системи управління закладом на всіх рівнях його
функціонування та життєдіяльності з метою забезпечення стабілізації
позитивного іміджу та конкурентоспроможності.
Узгодженість та координація дій адміністрації спрямована на створення
творчого психологічно сприятливого мікроклімату в колективі, творчості та
впровадженню інноваційних форм роботи, інтеграції освітнього процесу.
Реалізація завдань на досягнення мети діяльності педагогічного
колективу супроводжувалась постійною аналітичною діяльністю щодо
результатів роботи з усіх напрямів позашкільної освіти, які функціонують у
Палаці. Така система сприяє досягненню ефективності та удосконаленню
освітнього процесу й забезпечує планомірний, системний та якісний розвиток
закладу.
У Палаці діє педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4
засідання педагогічної ради. Педагогічна рада визначає головні напрями
розвитку Палацу, координує та спрямовує роботу всіх ланок в господарській
та освітній роботі закладу.
У закладі впродовж 2021 року діяли:
 атестаційна комісія. Було проведено 3 засідання;
 художня рада. Було проведено 4 засідання;
 методична рада. Протягом навчального року проведено 5 засідань;
 наради при директорові. Відбулося 10 засідань;
 педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання;
 Школи молодого педагога. Було проведено 5 засідань,
 батьківська рада. Було проведено 3 засідання;
 загальні збори трудового колективу. – 2,
 оперативні засідання членів адміністрації - щовівторка.
Протоколи засідань у наявності.
Протягом 2021 року адміністрацією Палацу:
 здійснювалося керівництво роботи колективу, забезпечувався
раціональний добір і розстановка кадрів,
 створювалися належні умови для підвищення фахового рівня
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працівників;
 здійснювався розподіл педагогічного навантаження педагогічних
працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 створювалися
належні умови для здобуття вихованцями
позашкільної освіти;
 організовувалася робота щодо виконання кошторису закладу;
 проводилася контрольно-аналітична робота;
 надавалися методичні рекомендації керівникам гуртків,
 здійснювався внутрішній контроль за роботою педагогів;
 застосовувалися заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до
працівників Палацу;
 здійснювалося сприяння морального та матеріального стимулювання
вихованців закладу;
 формувався
сприятливий соціально-психологічний клімат у
педагогічному колективі.
У Палаці в наявності усі нормативно-правові документи, що
регламентують діяльність закладу.
У 2021 році робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час
освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як
одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про
охорону праці», «Про дорожній рух», 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 (зі змінами) та інших
численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих
питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації
закладу. Наказом по закладу призначається відповідальний за організацію
роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі. На початку
навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться
інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма
вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями
перед екскурсіями, походами. Всі види інструктажів оформляються в
Журналах інструктажу. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації
всіх видів інструктажів з питань охорони праці.
Основними принципами в галузі охорони праці є пріоритет життя і
здоров’я співробітників, комплексне вирішення проблем поліпшення безпеки,
гігієни праці, організація роз’яснювальної роботи серед працівників в даному
напрямку.
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У Палаці за дотриманням охорони праці, електробезпеки, безпеки
життєдіяльності, протипожежної безпеки, відповідальний інженер з охорони
праці.
Завчасно в Палаці задля організації роботи з охорони праці видається
ряд організаційних наказів відповідного напряму, а саме:
 від 04.01.2021 № 1 «Про введення в експлуатацію протипожежної
сигналізації»;
 від 04.01.2021 № 2
«Про створення добровільної пожежної
дружини»;
 від 04.01.2021 № 5 «Про подовження строку дії повноважень комісії
з соціального страхування від нещасних випадків на виробництві»;
 від 18.01.2021 №8 «Про затвердження інструкції»;
 від
19.05.2021 № 51 «Про створення комісії з соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань»;
 від 31.05.2021 № 55 «Про затвердження інструкції з охорони праці
безпеки життєдіяльності під час перевезення організованих груп учнів
автомобільним транспортом»;
 від 23.06.2021 № 65 «Про участь у туристично-розважальних та
національно-патріотичних заходах «Табір можливостей»;
 від 23.06.2021 № 66 «Про участь у туристично-розважальних та
національно-патріотичних заходах «Табір можливостей»;
 від 24.06.2021 № 67 «Про затвердження інструкції з охорони праці
безпеки життєдіяльності під час перебування вихованців у туристському
таборі можливостей «Лісовий» для участі у заходах з 25.06.2021 по
10.08.2021»;
 від 29.06.2021 № 68 «Про проведення службового розслідування»
 від 02.08.2021 № 75 «Про призначення комісії з випробування
приставних драбин та стрем’янок»;
 від 17.08.2021 № 83 «Про призначення відповідальних за охорону
праці, пожежну безпеку життєдіяльності в навчальних, робочих та інших
приміщеннях закладу на 2021-2022 навчальний рік»;
 від
17.08.2021 № 84 «Про призначення відповідального за
організацію роботи з цивільного захисту на 2021-2022 навчальний рік»;
 від 17.08.2021 № 85 «Про призначення відповідальних за
протипожежну безпеку на 2021-2022 навчальний рік»;
 від
17.08.2021 № 86 «Про призначення відповідальних осіб за
охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку та безпеку життєдіяльності
в навчальних, робочих та інших приміщеннях закладу на 2021-2022
навчальний рік»;
 від 18.08.2021 № 87 «Про організацію роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності в 2021-2022 навчальному році»;
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від 18.08.2021 № 88 «Про створення постійно діючої технічної
комісії з обстежень приміщень та спортивних споруд на 2021-2022
навчальний рік»;
 від 18.08.2021 № 89 «Про організацію роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності в 2021-2022 навчальному році»;
 від
18.08.2021 № 90 «Про призначення відповідального за
експлуатацію енергогосподарства у 2021-2022 навчальному році»;
 від 18.08.2021 № 91 «Про проведення навчання та перевірку знань з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2021-2022 навчальному
році»;
 від 18.08.2021 № 92 «Про створення комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, правилам електробезпеки та
пожежної безпеки на 2021-2022 навчальний рік»;
 від 18.08.2021 № 93 «Про створення добровільної пожежної
дружини»;
 від 18.08.2021 №94 «Про призначення відповідального за безпечне
збереження будівлі, споруд та інженерних комунікацій на 2021-2022
навчальний рік»;
 від 13.09.2021 № 112 «Про дотримання протиепідемічних заходів»;
 від 23.09.2021№ 120 «Про заходи щодо запобіганню гострої
респіраторної хвороби COVID-19»;
 від 11.10.2021 №129 «Про обов’язкові заходи щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19»;
 від 26.10.2021 № 137 «Про обов’язкові заходи щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19»;
 від 01.12.2021 № 154 «Про затвердження інструкції «Про заходи
безпеки під час проведення святкових заходів Дня Святого Миколая,
новорічних та Різдвяних свят»;
 від 06.12.2021 № 155 «Про організацію освітнього процесу на час дії
«жовтого» рівня епідемічної безпеки».
Питання охорони праці завжди знаходиться у полі зору керівництва
закладу, вивчається, аналізується стан охорони праці під час проведення
адміністративних нарад, періодично заслуховуються аналітичні звіти на
педраді, нараді при директор, оперативних нарадах. У Колективному договорі
між адміністрацією та трудовим колективом Палацу на 2017-2022 роки
передбачено розділ 7 «Охорона праці», у якому чітко визначено обов’язки
директора закладу щодо забезпечення своєчасної розробки і виконання
заходів зі створення безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до
вимог нормативних документів з охорони праці, а також обов’язки
профспілкового комітету стосовно організації та здійснення контролю за
дотриманням Закону України «Про охорону праці». Порядок використання
коштів визначається в Колективному договорі Палацу. Усі умови
Колективного договору виконано у повному обсязі, скарг або претензій з
боку працівників відсутні.
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Під час дистанційного навчання педагоги Палацу продовжили роботу
щодо питань безпеки життєдіяльності, правил поведінки в умовах
карантинних обмежень через соціальні мережі в онлайн-режимі. Впродовж
карантину проведені різноманітні бесіди, тренінги, челенджі. Палац
забезпечено
дезінфікуючими засобами, контейнерами для утилізації
використаних масок. У своїй діяльності під час організації дистанційного
навчання педагоги Палацу
керувалися основними нормативними
документами з позашкільної освіти щодо організації освітнього процесу в
період карантину.
Задля забезпечення протипожежної безпеки в Палаці додатково
закуплено та встановлено у кожному навчальному кабінеті, холах додатково
10 вогнегасників. Всього на сьогоднішній день у закладі встановлено 38
вогнегасників, а саме: ОП-5 (порошковий) – 16 шт., ВВК-2 (газовий) – 22 шт.
З січня 2021 р. в Палаці введено в експлуатацію автоматичну протипожежну
сигналізацію.
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 інструктажів. Усі новоприйняті робітники Палацу пройшли
вступний та первинний інструктажі під підпис у журналах. Усі допущені до
роботи.
За 2021 рік випадків травматизму невиробничого та виробничого
характеру з працівниками Палацу не зафіксовано. Аналізуючи відсутність
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. 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. Усі співробітники
Палацу мають COVID-сертифікати.
Палац є 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
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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, за рахунок коштів,
отриманих від надання платних послуг та спонсорської допомоги.
За період з 1 січня 2021року по 20 грудня 2021 року було придбано та
виготовлено власними силами
основних засобів та необоротних
матеріальних активів на суму 706,1 тис. грн., у т. ч. за рахунок коштів
отриманих від надання платних послуг на суму 65,6 тис. грн., що складає 9 %
від загальної суми придбання.
Також поповнення необоротних активів здійснюється через отримання
спонсорських та безоплатних надходжень. За звітний період безоплатні
надходження склали 1,4 тис. грн.
Протягом року виготовлено:
 костюмів для вихованців закладу на суму 24,7 тис. грн.
 сценічних атрибутів на суму 11,1 тис. грн.
У навчальних кабінетах Палацу встановлено електричну опалювальну
систему на суму 53,7 тис. грн.
У грудні 2021 року виділено додатково кошти загального фонду у сумі
130,0 тис. грн. на придбання необоротних активів для гуртківців, які
займаються у м. Краматорськ.
Основним джерелом надходжень коштів за спецфондом Палацу є
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними
повноваженнями.
Для проведення навчання та оздоровлення вихованців, надання платних
послуг басейну організована робота орендованого басейну у м. Дружківка,
що зменшує фінансове навантаження на бюджет.
За звітній період басейном надано платних послуг на суму 1034,3 тис.
грн.
Проведено концертно-видовищних заходів на суму 55,6 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.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у Палаці
уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (далі уповноважена особа) у продовж 2021 року розроблено низьку заходів, які
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направленні на вдосконалення роботи
з антикорупційної діяльності.
Відповідно до покладених обов’язків визначених Типовим положенням про
уповноважений підрозділ у Палаці:
працює комісія з оцінки корупційних ризиків відповідно до
затвердженого робочого плану;
розроблено та затверджено положення про комісію з оцінки вартості
майна (дарунків);
розміщено скриньку для повідомлень щодо можливих факторів
корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією;
проводиться інструктаж з кожним новоприйнятим працівником щодо
недопущення конфлікту інтересів, роз’яснюються права та гарантії захисту
прав викривачів, канали повідомлення про виявленні факти корупційних
правопорушень, проводиться ознайомлення працівника з Антикорупційною
програмою Палацу;
оновлюється сайті Палацу посилання «Протидія корупції», у якому
додано інформацію про права та гарантів захисту викривачів;
розроблено порядок організації роботи з повідомленнями, внесеними
викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції».
Повідомити уповноважену особу про можливі факти корупційних
правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією можливо через
канали повідомлення, які розміщено на інформаційному стенді та сайті
Палацу.
Протягом звітного періоду уповноваженою особою разом з
юрисконсультом, відповідно до затвердженого річного плану, з працівниками
Палацу було проведено 3 навчальних семінару з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства, на яких було розглянуто 7 питань.
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 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. Із розширенням мережі гуртків проблемним питанням,
яке потребує вирішення в найближчий час, є пошук відповідних педагогічних
кадрів.
Зробивши аналіз проведеної роботи за звітній період прийшли до
висновку, що не зважаючи на перешкоди, роботу Палацу в цілому слід
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вважати задовільною.

В.о. директора

Андрій ПОСТНІКОВ
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