План роботи
завідувача відділом військово-патріотичного виховання
на 2017 – 2018 навчальний рік.
Головною метою
патріотичного (національного, військового та
морально-духовного) виховання КЗ СЮТ Кіровоградської міської ради є
спрямування зусиль задля досягнення належного рівня мотивації вихованців
навчального закладу до захисту Вітчизни, виховання у гуртківців патріотичних
почуттів та громадянської відповідальності, поваги до Конституції України та
чинного законодавства, державної мови й державних символів – Герба,
Прапора та Гімну, налаштування гуртківців на осмислення моральних та
культурних національних цінностей, героїки вітчизняної історії та на здоровий
образ життя.
Основні завдання патріотичного виховання КЗ СЮТ
Кіровоградської міської ради на 2017-2018 навчальний рік:
І. Комплекс заходів з патріотичного виховання в дозвільно-масовій
роботі.

Мета: належне патріотичне виховання гуртківців в ході дозвільно-масових
заходів на засадах єдності форми та змісту виховної роботи. Педагогічний
вплив на вихованців щодо розвитку їх громадянських компетентностей.
Завдання:
• патріотичне виховання засобами дозвільної діяльності;
• актуалізація проблематики патріотичного виховання та вказівка
можливих шляхів її подолання в діяльності педагогічних працівників у
ході проведення дозвільно-масових заходів;
• допомога керівникам гуртків щодо досягнення ними виховної мети
занять у її патріотичній складовій;
• надання педагогічним працівникам закладу та керівникам структурних
підрозділів інформаційної, креативної та практичної допомоги
патріотичного змісту щодо проведення конкурсів та змагань різного рівня
з науково-технічного напрямку роботи, відбіркових етапів, у роботі з
обдарованими й талановитими вихованцями тощо;
• патріотичний супровід усіх внутрішніх та зовнішніх заходів, які
проводяться в навчальному закладі;
• інформаційна та консультативна допомога батькам вихованців з питань
патріотичного виховання їх дітей – гуртківців навчального закладу.
Заходи:
1. Моніторингові дослідження серед вихованців закладу та їх батьків
щодо встановлення специфіки їх патріотичної вихованості й необхідності

її педагогічної корекції, за допомогою заходів дозвільно-масової роботи
(15 – 30.09.17 р.).
2. Введення у плани роботи всіх рівнів патріотичної складової. Контроль
за здійсненням патріотичного виховання гуртківців, у ході проведенні
дозвільно-масових заходів (протягом року).
3. Залучення батьків та громадськості (ветеранів, волонтерів, політиків,
громадських активістів, науковців, творчої інтелігенції) до участі у
заходах навчального закладу (протягом року).
4. Висвітлення результатів роботи з виховання юних патріотів,
проведеної через дозвільно-масові заходи, на офіційному сайті та в ЗМІ.
Патріотичний супровід дозвільно-масових заходів:
№
з/п

Зміст

роботи

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання
Чорний П.Г.,
педагогічні
працівники
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
Чорний П.Г,
керівники гуртків

1

Урочистої лінійки та презентація
гуртків СЮТ.

16.09.2017 р.

2
4

Днів відкритих дверей та виїзних
презентацій закладу.
Тижня правової освіти

5

Тижня науки і техніки

1 – 15
вересня 2017 р.
грудень
2017 р.
січень 2018 р.

6

Виставки робіт до Дня пам’яті
Небесної сотні
Виставки до річниці початку АТО

квітень 2018 р.

8

Мистецького шоу «Діти – творці
миру!»

травень –
червень 2018 р.

Чорний П.Г.,
працівники СЮТ

9

Внутрішніх та зовнішніх конкурсів,
виставок, змагань. .

Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.

10

Екскурсій та майстер-класів для
вихованців дитячих таборів
відпочинку при ЗОШ .

Протягом
навчального
року, згідно
планів роботи
структурних
підрозділів
закладу.
червень 2018 р.

7

20.02.2018 р.

Примітка

Чорний П.Г.,
керівники гуртків
Чорний П.Г.,
керівники гуртків

Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.

ІІ. Комплекс патріотичних заходів і впливів у процесі розвитку творчих
здібностей особистості
Мета: патріотичне виховання дітей та молоді в ході залучення їх до науковотехнічної творчості, можливості проявити свої здібності, майстерність та

знання, отримані в творчих об’єднаннях, орієнтація дітей на свідомий вибір
майбутньої професії, корисної своїй Батьківщині.
Завдання :
1. Інформування педагогічних працівників про проведення патріотичних
заходів різного рівня (зовнішніх та внутрішніх);
2. Роз`яснення керівникам гуртків їх місії щодо патріотичного налаштування
вихованців, які приймають участь в конкурсах та змаганнях усіх рівнів;
3. Популяризація досягнень творчо обдарованих, талановитих вихованців
закладу в ЗМІ, як патріотичних прикладів.

Патріотичний супровід у проведенні заходів:
№
з/п

Зміст

1

роботи

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

Виставки до дня знань.

01.09.2017 р.

2

До Дня міста.

16.09.2017 р.

3

Міжнародних виставок-конкурсів
ІТСМ.

4

Проведення V– ї Всеукраїнської
відкритої виставки ІТСМ у
Кропивницькому.

Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Чорний П.Г..,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.

7

До Дня пам`яті та примирення й до
Дня Перемоги.

8 – 9 травня
2018 р.

8

Відбіркових турів та просування
кращих робіт для участі у
конкурсах:
- «Наша творчість – тобі рідне
місто»;
- «Наш пошук і творчість тобі,
Україно!»;
- «Знай і люби свій край»;
- «Космічні фантазії»;
- обласний конкурс «Юний
фотоаматор»;
- обласний конкурс ПТМ;
- обласні змагання з
авіамодельного, судомодельного та
автомодельного спорту.

Протягом року

Протягом
навчального
року
квітень 2018 р.

Примітка

Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ.

ІІІ. Комплекс заходів зі встановлення зовнішніх зв’язків
Мета: допомога в організації системи заходів для популяризації діяльності
закладу, пошуку додаткових джерел фінансування (шефів, меценатів та
спонсорів) та грандів.

Завдання:
• налагодження зв’язків з громадськими організаціями міста Кіровограда.
• налагодження зв’язків з колективами шкіл міста Кіровограда.
• висвітлення роботи закладу в засобах масової інформації.
• проведення рекламної діяльності.
Заходи :
1. Участь у навчанні працівників закладу технологіям набору дітей в гуртки
(серпень-вересень).

2. Удосконалення роботи сайту закладу. Ведення на ньому сторінки
«патріотичне виховання» ( протягом року).
3. Допомога в організації та проведенні рекламних заходів на базах шкіл
міста (протягом року).
4. Сприяння участі працівників станції в патріотичних заходах, які
проводять заклади освіти та культури міста, художні спілки та благодійні
організації (протягом року).
Допомога в проведенні заходів:
№
з/п

Зміст

роботи

Розробка та оформлення рекламної
продукції (плакатів, оголошень,
буклетів).
Розробка та розміщення
оголошення про набір дітей на
гуртки закладу (та іншої рекламної
інформації) на офіційному сайті
Презентації гуртків СЮТу в
загальноосвітніх школах міста.

1

2

3

4

Модерації сайту СЮТ.

5

Налагодження співробітництва з
громадськими організаціями та
вищими навчальними закладами з
організаційно-масових та
патріотичних питань.
Пошук додаткових джерел
фінансування КЗ СЮТ та
підтримки патріотичних проектів.
Рекламної роботи під час участі в
масових заходах різного ріння, які
проводять заклади освіти та
культури, художні спілки та
благодійні організації.

6

7

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

18–21.08.2017р.

Чорний П.Г., у
складі робочої
групи
Відповідальний за
сайт, Чорний П,Г.

До 25.08.2017р.

Вересень
2017р.
(згідно
графіку)
Протягом навч.
року.
Протягом
навчального
року

Цись В.В.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ,
Чорний П.Г.
Цись В.В.,
Чорний П.Г.
Цись В.В.,
Чорний П.Г.

Протягом
навчального
року
Протягом
навчального
року

Цись В.В.
Чорний П,Г.

Примітка

Завідувач
організаційномасовим відділом,
керівники гуртків,
Чорний П.Г.

ІV. Проект «СЮТ – казковий дивосвіт!»
Виховна мета: національно-патріотичне виховання гуртківців КЗ СЮТ, у
контексті переходу позашкільного навчального закладу на нову виховну
систему. Досягнення мети передбачає створення належної мотивації дітей до

участі в гуртках, популяризує технічні й мистецькі напрями, представлені у
закладі, покращує знання гуртківцями української мови, розвиває їх правильне
мовлення та продуктивне уявлення, має етичну (духовно-моральну)
спрямованість, сприяє розкриттю артистичних талантів вихованців, створює
умови для продуктивної комунікації та психоемоційної нормалізації всіх
учасників навчально-виховного проекту.
Навчальна мета: проекту реалізується через сюжетні лінії казок, їх окремих
персонажів, функціонал діючих осіб, використання специфічної термінології, в
тому числі науково-технічної. Готуючи казки до презентацій діти створюють
ляльки персонажів, інший реквізит, шукають, за допомогою педагогів,
оригінальні форми презентацій (наприклад, створюючи агітаційні бригади,
вертепи чи міні-театри) що, в ігровій формі та в піднесеній творчій атмосфері,
дає дітям технічно-технологічні навички, конструкторські компетентності та
розвиває їх мистецько-креативні здібності.
Завданням проекту є популяризація технічних та мистецьких напрямів серед
вихованців СЮТ (для їх закріпленнях в гуртках) та посеред широкого
учнівського та батьківського загалу (з метою залучення дітей міста до участі в
гуртках).
Проект передбачає подальшу роботу з написання авторських п’єс, у жанрі
віршованих казок (науково-технічних та мистецьких), які будуть присвячені
усім профілям гуртків КЗ СЮТ. У подальшому, за допомогою творчих груп з
вихованців та педагогів закладу, відбудеться презентація творів та їх
використання у поточних навчально-виховних цілях і поширення у
вітчизняному освітньому середовищі, насамперед, через інформаційні мережі
та практичні демонстрації (наживо та у вигляді аудіо- та відео-вистав). Також
передбачається узагальнення набутого досвіду, його науково-теоретичне
опрацювання, підготовка методичних матеріалів, наукових публікацій та участь
у науково-практичних конференціях.

Допомога в проведенні заходів:
№
з/п
1

2

3

Зміст

роботи

Написання авторських казок з
науково-технічної та мистецької
тематики.
Презентація казок на заняттях
гуртків чи окремих заходах.

Розміщення інформації про хід
здійснення проекту на офіційному
сайті КЗ СЮТ.

Термін
виконання
Протягом 2017 –
2018 навч. року

Відповідальні
за виконання
Чорний П.Г.

Протягом 2017 –
2018
навчального
року

Чорний П,Г.,
керівники гуртків,

Щомісячно,
протягом
навчального
року

Чорний П.Г.,

волонтери

Цись В.В.

Примітка

4

Написання методичних матеріалів
з використання авторських казок.

Протягом
навчального року.

5

Використання авторських казок у
навчально-виховному процесі.

Протягом
керівники гуртків,
навчального року
Чорний П.Г.

6

Використання авторських казок у
заходах під час літніх шкільних
таборів.

червень 2018 р.

Чорний П.Г.

Чорний П.Г.,
керівники гуртків

7

Робота зі ЗМІ щодо висвітлення
проекту.

Протягом
навчального
року

Чорний П.Г.

8

Пошук додаткових джерел
фінансування проекту.

Протягом
навчального
року

Чорний П.Г.

V.
Додаткова діяльність завідувача відділом військово-патріотичного
виховання
№
з/п

Термін
виконання:

Відповідальні
за виконання:

Координація діяльності
волонтерської групи «Лелека», в
рамках міського проекту «Казка –
дітям!»
Проведення інструктивних нарад,
лекцій, круглих столів, творчих
вечорів, семінарів з актуальних
питань патріотичного виховання
Розробка методичних матеріалів з
питань патріотичного виховання
Написання статей для сайту
закладу та ЗМІ. Редагування
статей, які розміщуються на
офіційному сайті КЗ СЮТ.
Виконання розпоряджень, листів та
наказів міського управління освіти
з питань патріотичного виховання
дітей і молоді

вересень 2017 –
червень 2018
рр.

Чорний П.Г.

протягом року,
згідно
поточних
планів
протягом року

Чорний П.Г.

протягом року

Чорний П,Г,

протягом року

Чорний П.Г.

6

Чергування у приміщенні КЗ СЮТ.

Чорний П.Г.

7

Участь у господарських роботах
закладу

1 раз на
тиждень, згідно
графіку.
Протягом року

8

Самопідготовка опрацювання
науково-технічних та методичних
джерел.

Протягом
навчального
року, в
методичні дні.

Чорний П.Г.

1

2.

3
4

5

Зміст

р о б о т и:

Чорний П.Г.

Чорний П.Г.

Примітка:

