Звіт
про роботу завідувача організаційно-масовим відділом Комунального
закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»
за І півріччя 2017 – 2018 навчального року.
Робота завідувача організаційно-масовим відділом проводилась згідно
щомісячних планів роботи, наказів управління освіти та керівництва закладу.
Наради, навчання та консультації керівників гуртків з організаційномасової роботи:
І. Інструктивно-консультативна робота:
1. 06.09.2017 р. проведена інструктивно-консультативна нарада з керівниками
гуртків з питань участі вихованців у міському заході «Ярмарка талантів».
2. 07.09.2017 р. проведена інструктивна нарада з педагогічними працівниками
станції з питань планування й організації роботи відділу у 2017 – 2018
навчальному році.
3. 07.09.2017 р. проведена інструктивна нарада з керівниками гуртків ІТСМ
щодо участі у виставці-конкурсі «Донбас Техно-хобі-2017» м. Маріуполь.
4. 07.09.2017 р. проведено інструктивну нараду з керівниками гуртків щодо
проведення «Тижня відкритих дверей».
5. 13.09.2017 року проведено інструктивну нараду з педагогічними працівниками
станції щодо участі СЮТ у святкуванні 263 річниці дня міста та проведення
виставки робіт і майстер класів вихованців на вул. Дворцовій.
6. 14.09.2017 року проведена консультативна нарада і підготовлені заявки на
участь керівника спортивно-технічного гуртка Семенюти С.С. і його вихованців
у обласних змаганнях з авіамодельного спорту, в класі вільно літаючих моделей
у с. Федорівка Кіровоградського району.
7. 20.09.2017 року Проведено інструктивно-консультативна нарада з керівником
гуртка «Цифрова фотографія Леоновим І.М. про участь у обласному очнозаочному конкурсі «Юних фотоаматорів», та підготовлені заявки на участь у
конкурсі.
8. 11.10.2017 року проведена консультативна нарада з керівниками гуртків
щодо участі у заході «Героїзм єднає покоління», присвяченому відзначенню Дня
захисника України.
9. 22.10.2017 року провів консультаційну нараду з керівниками судомодельного
та ІТСМ (авіамодельного) Ростокіним В.М, та Ткаченком Є.О. по підготовці та
проведенню виставки-конкурсу робіт серед їх вихованців.
10. 01.11.2017 року провів консультаційну нараду з працівниками по підготовці
та участі з 09.11. 2017 року у «Тижні безпеки життєдіяльності», який цього року
проходив під гаслом "Сірники не чіпай - вогонь не закликай".
11. 15.11.2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
декоративно-ужиткового мистецтва з приводу участі у виставці – конкурсі (на
базі СЮТ) присвяченої Дню гідності та свободи.
12. 01.12.2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
щодо участі з 4 по 9 грудня у Всеукраїнському тиждню права.

13.
04.12.2017 року проведено консультативну нараду, та взяв участь у
підготовці 5 грудня біля міськвиконкому у акції присвяченій Міжнародному дню
волонтера та Дню Збройних Сил України.
14. 06.12 2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
щодо Дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
15. 12.2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
щодо участі та проведення заходів присвячених «Дню Святого Миколая».
16. 12.12.2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
ІТСМ щодо участі у першій виставці – конкурсі «SIVER MODEL FEST» м. Чернігів.
17. 12.12. 2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
ІТСМ щодо участі у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна
композиція» і «Український сувенір».
18.
18.12.2017 року участь у заході з місцевого самоврядування: - зустріч з
місцевими депутатами (міськвиконком, конференц-зал) на тему: «Сучасний
лідер».
19. 26.12.2017 року проведено консультативну нараду з керівниками гуртків
щодо участі у виставці (на базі СЮТ) присвяченій Новорічним та Різдвяним
святам.
20.
27.12.2017 року проведено консультативну нараду з педагогічними
працівниками СЮТ щодо проведення заходів в канікулярний період з 02.01.2018
року по 12.01 2018 року.
21. Постійно приймав участь у педагогічних та адміністративних нарадах,
виступав з доповідями та вносив пропозиції щодо організаційно-масової роботи.
ІІ. Рекламна, іміджева та контактна діяльність:
1. Брав участь у підготовці проекту договору про співпрацю з Державним
Педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка.
2. Виготовив (разом з П.Г. Чорним) та змонтував рекламну сторінку проекту
«Казкадром».
3. Постійно підтримував зв'язки з ректором Педагогічного університету ім. В.
Винниченка Семенюком О.А. та з керівництвом машинобудівного коледжу
Сторожуком М.В., Вівсяним О.Б., Зозулею В.В. з організаційних та
профорієнтаційних питань.
4. Постійно, на протязі півріччя розміщав інформацію в розділі «новини», писав
статті для цієї рубрики.
5. Постійно, на протязі півріччя підтримував зв'язок з керівництвом
ЗОШ № 16, 17, Гімназією ім. Т. Шевченка №5, колегіумом № 11.
ІІІ. Профорієнтаційна робота:
1 Провів роботу та зустріч зі студентами 1 та 2-го курсів у машинобудівному
коледжі, з учнями старших класів у Комунальному закладі «Навчально-виховне
об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня
«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання
«Контакт» Кропивницької міської ради Кіровоградської області» з набору
вихованців у гуртки.
2. У колегіумі №11, ЗОШ № 16, 17 провів роботу з вчителями та класними
керівниками, та зустрічі з учнями старших класів по набору у гуртки КЗ СЮТ.

IV.Робота зі ЗМІ:
1.На протязі першого півріччя писав (разом з П.Г. Чорним, М,І, Курбан та
керівниками гуртків) та розміщував статті на сайті станції, у розділах новини,
сторінка психолога та інших.
2.Підтримання зв’язків з пресою, обласним телебаченням та представниками
центральних каналів: «1+1» «Інтер».
V. Зовнішні та внутрішні виховні заходи:
1.07.09.2017 року участь у «Ярмарку талантів» (на площі біля міської ради)
Проведено виставку всіх гуртків СЮТу. Захід переглянуло близько 3000 осіб. На
виставці було представлено біля 100 робіт, а також вперше було представлено
макет залізниці у мініатюрі.
2.9–10 вересня 2017 року м. Маріуполь виставка ІТСМ "Донбас техно хобі – 2017"
400 робіт з 6 областей України (від СЮТу надано 10 робіт). Лауреати виставки –
Покатілов Володимир у 3-х номінаціях три перших місця та Прохватілов Артем 1 місце у номінації «БТТ 1/35».
3.16.09.2017 року участь у заходах присвячених Дню міста.
Проведено виставку робіт вихованців гуртків спортивно-технічного та
ужитково-прикладного мистецтва. На виставку було надано приблизно 30 робіт
гуртків ІТСМ, ПТМ, іграшок та сувенірів, судномоделювання. Проведено
майстер-клас «Мій перший вітрильник» (Викладачі: Ростокін В.М. і Ткаченко
Є.О.), Захід переглянуло близько 2000 осіб.
4.12.10.2017 р. Участь у заході на базі СЮТ «Героїзм єднає покоління»,
присвячений відзначенню Дня захисника України. На ньому були присутні
вихованці гуртків, педагоги станції та гості, близько 40 осіб.
5.21.11.2017 року організація та проведення виставки « На захисті миру»,
присвяченої «Дню гідності та свободи» в приміщенні актової зали СЮТу
(близько 60 робіт). Виставку відвідало понад 300 осіб.
6.12.12.2017 року організовано та проведено разом з П.Г. Чорним виховний захід
«Відлуння Чорнобильських дзвонів», щодо вшанування пам’яті ліквідаторів
Чорнобильської АЕС. Були присутні 34 вихованці і 3 керівника гуртків.
7.07.12.2017 року організовано та проведено разом з П.Г. Чорним виховний захід, в
рамках тижня права «Права людини – Права дитини», з залученням спеціалістів
з Обласного Територіального управління юстиції у Кіровоградській області.
Були присутні 29 вихованці, 3 керівника гуртків, в.о. директора КЗ СЮТ та гості
з юстиції.
8.18.12.207 року участь у засіданні-зустрічі правління самоврядування з депутатами
міської ради. Були присутні всі учбові заклади міста.
9.Участь у організації до святкування Дня Святого Миколая біля міськвиконкому
Були присутні всі учбові заклади міста та містяни, близько 1000 осіб.
10. З 26.12.2017 року по 12.01 2018 року проводиться підготовка та проведення
Новорічної та Різдвяної виставки робіт вихованців СЮТу «Зимова феєрія» у
актовій залі К З СЮТу.

