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директора Донецького обласного палацу дитячо! та юнацько! творчост

про д1яльшсть у 2020 рощ

Донецький обласний палац дитячо! та юнацько! творчост! у 2020 рощ 
проводив роботу вщповщно до Закошв Укра'ши «Про освпу» (3i змшами вщ 
24.06.2020 № 725-IX ) та «Про позашкшьну освпу» (3i змшами вщ 18.03.2020 
№ 463-IX ); Типових навчальних плашв для оргашзаци навчально-виховного 
процесу в позашкшьних навчальних закладах, затверджених наказом 
Мйнстерства освпи i науки Украши вщ 22.07.2008 № 676; Положения про 
центр, палац, клуб художньо! творчост1 дней, юнацтва та молод!, художньо- 
естетично1 творчост1 учн1всько! молод1, дитячо1 та юнацько!' творчост1, 
естетичного виховання, затвердженого наказом МОН Укра'ши вщ 05.11.2009 
№ 1010; Положения про позашкшьний навчальний заклад, затвердженого 
постановою Каб1нету MiHicTpiB Укра'ши вщ 06.05.2001 № 433; наказу МОН 
Укра'ши вщ 10.12.2008 № 1123 «Про внесения змш до Положения про порядок 
оргашзаци шдивщуально1 та rpynoeoi робота в позашк1льних закладах»; 
Порядку оргашзаци шклюзивного навчання в закладах позашюльно? o c b i t h , 

затвердженого постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 21.08.2019 № 779; 
Стратеги нацюнально-патрютичного виховання, затверджеюи Указом 
Президента Украши вщ 18.05.2019 №286/2019; лист1в Мш1стерства осв!ти i 
науки Укра'1'ни вщ 20.07.2020 року №1/9-385 «Деяю питания орган1зац!1 
виховного процесу у 2020/2021 навчальному рощ щодо формування в д!тей та 
учшвсько! молод1 щншсних життевих навичок», вщ 19.05.2020 №6/643-20 
«Про надання орган1зац1йно-методичних рекомендацш щодо навчання за 
допомогою дистанщйних технологш в позашкшьнш о с в т » ,  вщ 07.07.2020 
№1/9-363 «Щодо застосування Порядку оргашзаци шклюзивного навчання в 
закладах позашкшьно! освйи», вщ 28.08.2020 №6/1054-20 «Рекомеидацн з 
питань оргашзацИ' освпнього процесу в закладах позашкшьно! освйи у 2020- 
2021 навчальному рощ», вщ 31.08.2020 № 1/9-492 «Про умови, правила та 
рекомеидацн щодо оргашзаци освггнього процесу на перюд карантину 2020», 
розпоряджень голови обласно! державно! адмш1страц1!, кергвника обласно! 
в1йськово-цив1льно! адмш1стращ! в1д 12 липня 2016 року № 579 «Про 
затвердження Програми нац10нально-патр1отичного виховання д!тей та молод1
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у Донецькш обласп на 2016-2020 роки» (3i змшами); вщ 20 липня 2017 року 
№ 840 «Про репональну Програму розвитку освгги: «OceiTa Донеччини в 
европейському BH M ipi. 2017-2020 роки», постанови Кабшету MmicxpiB 
Украши «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
пpoтиeпiдeмiчниx заходдв на територи i3 значним поширенням rocrpoi 
ресшраторно1 хвороби COV1D-19, спричинено! коронав1русом SA RS-CoV-2» 
вщ 22.07.2020 № 641, постанови Головного державного сан Парного лшаря 
Украши «Про затвердження протиепщем1чних заход1в у закладах освгги на 
перюд карантину у зв ’язку поширенням коронав1русно1 хвороби (COVID -19)» 
вщ 22.08.2020 № 50 та Статуту (д а т  Палацу).

Донецышй обласний палац дитячо1 та юнацькоГ творчоси у 2020 рощ 
проводив роботу на основ1 принцишв демократизацп, гумашзаци та 
шдивщуамзаци о с в п т о г о  процесу.

Прюритетш напрями роботи у Палаш:

>  розвиток i впровааження сучасних шформащйних та шновацшних 
технолопй ocB ira;

>  оновлення зм1сту освгги; впровадження метод1в проектування та 
моделювання о с в п т о г о  процесу;

>  впровадження нових пщход1в до управлшня освггшм процесом на основ1 
гумашзаци та демократизаций

>  постшне вдосконалення педагопчно!' майстерносп та управлшсько1 
д1яльносп;

>  пропаганда здорового способу життя;
>  шклкшя;
>  антибулшг;
>  забезпечення допрофесшшм пщготовки вихованщв.

Донецышй обласний палац дитячо! та юнацько1 творчосп, як осередок 
реагнзацп завдань позаппольно! ocBira в облает^ разом з закладами ocBira, 
засобами масово!' шформаци, пресою, громадськими оргашзашями, 
асощашями реал1зують державну политику в rany3i осв1ти i сприяють розвитку 
творчо! особистост1, забезпечують визначення стратепчних напря\пв розвитку 
позапшльно! o c b it h  вщповщно до сощальних, ек о ю тч н и х , культурних, 
дозвшлевих умов життед1яльносп та життетворчосп сусшлъства.

3 метою координацн дкльн осп  закладов Донеччини, надання методично!' 
та шформацшно! пщтримки, Донецышй обласний палац продовжуе роботу 
щодо сшвпращ з 38 закладами позашкшьно! осв1ти художньо-естетичного 
напряму Донецько! облает].

Палац ставить на мет! формування сощально-педагопчно '1 модел1 закладу 
як комплексного закладу позашкшьно! освгги та координащйно методичного 
центру позашкшьно! освгги художньо-естетичного напряму в область

В основу шновацшно! модел1 ОПДЮТ покладено концепщю саморозвитку 
особистосп.

Робота Донецького ОПДЮТ була спрямована на:
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- пошук uuMxiB ефективжн решнзацп завдань позашкшьно1 освети, 
визначених нормативно-правовими документами;

- eфeктивнicть осветнього процесу щодо збереження та розширення 
мереяа гуртюв та створення р1зномашття видов д1яльноси, що задовольняють 
pi3Hi штереси, схильноси i потреби детей та 1х батьюв;

- нащонально-патрютичне виховання детей та молод1 через реал1защю 
«Концепци нащонально-патрютичного виховання детей та молодЬ>, Стратеги 
нащонально-патрютичного виховання детей та молод1 на 2016-2020 pp., 
Програми нащонально-патрютичного виховання детей та молод1 у Донецькш 
обласп на 2016-2020 pp.;

- ефектившсть методико-координащйно! роботи - вирииення актуальних 
методико-педагопчних проблем, реал1защю осветшх програм, вивчення та 
впровадження перспективного педагопчного досвщу в осветнш процес;

- оргашзащю роботи щодо професшного зростання педагопв;
- надання допомоги закладам позашкшьно! осв1ти Дoнeцькoif обласп з 

оргашзаци навчально-виховно '1 роботи.
Навчально-методична робота педагопчного колективу Донецького 

ОПДЮТ у 2020 рощ спрямовувалась на узагальнення науково-методично! 
проблеми: «Створення умов для розвитку та самореашзаци особистоеп за 
допомогою шновацшних осветшх технологш; формування громадянсько! 
свщомосет вихованщв шляхом нащонально-патрютичного виховання» та 
оргашзащю роботи над новою науково-методичною проблемою 
«Модершзащя осветнього простору як чинник та мехашзм цшшсно 
ор1ентованого спрямування на самоактуагйзащю й самодетермш1защю 
особистосп».

В  рамках узагальнення науково-методично'1 проблемно! випущено 
шновацшну методичну продукщю:

1. «Закодована в1чшсть в украшських орнаментах»: методична збфка / 
Уклад. Т .В . Куракова. Слов’янськ: Вид-во Б. I. Маторша, 2020. 96 с.

2. Науково-методичний менеджмент осветшх шновацш: матер i ал и
науково-практично! конференцп учасншав методично! студи «Науково- 
методичний менеджмент осветшх шновацш / вщповщальний редактор Т. М. 
Соколенко. Слов’янськ: Вид-во Б. I. Маторша, 2020. 196 с.

3. Коучинг: технолопя розвитку потенщалу людини: методичний поЫбник 
/ Уклад. О.В. JlixyTa. Слов’янськ: Вид-во Б. I. Маторша, 2020. 68 с.

4. Здоров’язберйаюч1 технологи у вокальнш практищ: методичний
пос1биик / Уклад. О.О. Карпенко. Слов’янськ: Вид-во Б.1. Маторша, 2020. 58 с.

5. «Пошуки. Знахщки. Вщкриття!: матер1али науково-дослщно!
конференцп педагопв i вихованщв Донецького обласного палацу дитячо! та 
юнацько! творчост1, присвячено! 5 р1ччю ОПДЮТ як перемщеного закладу 
(м. Слов’янськ, 19 травня 2020 р.) / вщповщальний редактор Т. М. Соколенко. 
Слов’янськ: Вид-во Б. I. Маторша, 2020. 328 с.
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Завдання пауково-методично!' проблемы Палацу «Модершзащя 
освггнього простору як чинник та мехашзм цшшсно ор1ентованого 
спрямування на самоактуал1защю й самодетермш защю особистоси»:
• скоординувати освггню дiяльнicть ЗПО у головних BHMipax освпи X X I

столггтя: когштивному, шструментальному, шдивщуальному,
сощальному;

• визначити та впровадити технологи формування основних зм1стових
компоненте осв1тнього простору Палацу: креативно!', irpoBo!',
розвивально!', афективно-емощйно!;

• створити сощально-психолопчш умови, метою яких е духовно-моральне 
вдосконалення шдростаючо! особистоси за такими структурними 
компонентами:

•S демократизащя сощобуття вихованщв;
S  гумашзащя сощобуття вихованщв;
^  шдивщуалгзащя сощобуття вихованщв;
S  культивування творчих можливостей вихованщв;
S  формування особиспсно-конструктивних вщносин;
S  продуктивна життед!яльшсть вихованщв.
• забезпечити штегроване поеднання науково-дослщницько! та науково- 

методично! роботи для впровадження шноващйних освш их технологий, 
експериментальну перев1рку ix ефективносп, створення творчого 
професшно-освггнього середовища для педагопв;

• впровадити технолопю опосередкованого управлшня (через середовище) 
процесом м одертзащ ! освггньо! д1яльност1 Палацу.

В  nponeci оргашзаци роботи над новою науково-методичною 
проблемою Палацу педагопчний колектив у 2020 рощ працював над 
завданнями:
• розроблення стратеги та тактики реал!зацп науково-методично! проблеми;
• формування едино! системно-комплексно!' роботи над науково- 
методичною проблемою;
• визначення та усвщомлення теоретичних засад та понятшного апарату 
науково-методично! проблеми;
• сприяння nepeopieHTanii педагогично! свщомост1 в поглядах на ключов! 
питания науково-методично! проблеми;
• аналгз pieroi зануреносп в науково-методичну проблему.

О свш пй процес у вщцшах Палацу здшснюеться диференщйовано, 
вщповцщо до шдивщуальних можливостей вихованщв, з урахуванням !'х 
вшових особливостей. У  зв ’язку з введениям нащонального карантину, 
спричиненого коронавгрусною хворобою (COVED-19), освггаш процес в 
Палащ було оргашзовано за доиомогою змш аного формату навчання. 
KepiBHHKH гуртюв застосовували технолог!!' дистанцшного навчання, 
оргашзовували заняття за допомогою платформи для навчання Classroom, 
конференций Zoom, мобшьного додатку Viber тощо. Навчальш плани, 
програми були виконаш в повному обсязг



5

Педагоги Палацу в умовах карантину оволодыи форматами змш аного 
та дистанцшного навчання, розроблеш та викладеш в сощальш мерела 
майстер-класи, шструктивш картки до них, створеш вщео майстер-класи, 
вщео звгги po6iT.

Обласш семшари проведено в онлайн формат! у II швр!чч1 2020 року, 
що дозволило збшьшити юлыасть учасниюв. Обласш збори лщер1в 
учшвського самоврядування та координатор1в рад лщергв учшвського 
самоврядування проведено в онлайн формат!.

I. Забезпечення педагопчними кадрами та пращвниками
ОсвггнШ процес у Палац! здшснюе педагопчш пращвники, яи  працюють 

як на постшнш основ! так i за сумкництвом. Загальна кшыасть зайнятих 
ставок складае 85 у 2020/2021 навчальному poni, робота мае бути спрямована 
на залучення до сшвпращ талановитих фах1вщв, яю мають досвщ та висою 
досягнення та результата в д1яльносп у позашкши. Загальна чисельшсть 
педагопчних пращвниюв 85.

2020 2019 2018
97 97 91

46 педагопв на постшнш o c h o b I, 39 -  за сумшництвом; 85 спещалют1в та 
12 чоловж техшчного персоналу. 1 педагог продовжуе навчатися у ВН З-х для 
шдвшцення cBoeif квашфшаци та здобуття вищо!' освпги.

1з загально1 чисельноси педагопчних пращвниюв, яю мають державш 
нагороди та вщзнаки - 1 7 ,  з них вiдзнaки МОН -  1.__________________________
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На кшець 2020 року 1 ставка заступника директора з НВР, 1 ставка 
завщувача в1ддшу художньо! творчост1 залишаються вакантними через 
вщсутшсть кадр1в, яю бажають працювати в своерщному для нас режим1 та 
щцтримувати разом вже сформований стиль роботи та йти до спшьно! мети.

Плануеться виведення «Школи раннього гармоншного розвитку дитини 
«Рад1сть» в окремий вщцш, бо наповнювашсть Школи трупами дозволяе 
втшити плани в життя.

II. Охоплення дггей та пщлгпав позашкшьною освггою
За мережею гуртково! роботи станом на 01.01.2021 року у Палащ 

вщкрип 268 труп, ям  охоплюють 3827 вихованщв. Гурткова робота в закладп 
организована в быьшост! у закладах осв1ти мшт та райошв облает^ з якими ми 
маемо угоди про сшвпрацю, це дае можливють оптимально та зручно 
оргашзувати освгппй процес та охопити позашкшьною освггою бшыиу 
кшьюсть учшвсько! молод!. Гуртки Палацу працюють у м.м. Слов’янськ, 
Краматорськ, Добропшля, Святопрськ, Бшозерське, Дружювка, Мар1уполь; 
Слов’янського, Покровського, Бахмутського райошв; Черкасько! О ТГ, 
Лимансько! О ТГ, М иколатсько! ОТГ, Соледарсько! ОТГ.

На баз! Палацу розпочав роботу кабшет для шдивщуальних занять 
вокалом та гурток «SUN SHAINE».

Загальна чисельнють дйей, охоплених гуртковою робою 3827

з них у Micri 3488
у сшьськш мюцевосп 339

Загальний % охоплення д т̂ей гуртковою роботою

У ТОМу ЧИСЛ1
у M icri 91%
у сшьськш M icueeocT i 9%

Загальш вщомост1 про динамку мереж1 Палацу, контингенту вихованщв 
та охоплення ix змштовним дозвшлям.

2020/2021 2019/2020 2018/2019
3827 3957 4090

Проведений анашз свщчить, що защкавлешсть дней у гуртках, трупах, 
творчих об’еднаннях Донецького обласного палацу дитячо! та юнацько! 
TBOp4QCTi виявляеться до наступних наирямш роботи:
№
з/п

Напрям
2019 рж, % 2020 piK, %

1 художньо-естетичний 43,4 42,6
2 гумаштарний 19,8 17,5
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3 сощально-реабштацшний 13,1 12,3
4 дослщницько-експериментальний 4,1 3,7
5 туристсько-краезнавчий 0,4 0,4
6 ф1зкультурно-спортивиий 6,4 7
7 оздоровчий П ,2 11,2
8 еколого-натурашетичний 0,7 0,7
9 науково-техшчний 0,7 0,7
10 вшськово-патрютичний 0 0
11 б1блютечно-б1блюграф1чний 0 0

В  зв ’язку з ешдемолопчною ситуащоо в Kpai'Hi, обласш заходи у II 
niBpi44i 2019/2020 навчального року були переведен! у дистанцшний та 
заочний формата.

У  2020 poni були впровадженш шноващши форми д1яльностг фото 
челендяа, вщео челещрю, онлайн семшари, методичний ХА Б, управлшська 
платформа, онлайн збори, трендов! студп, панельш дискусп, брейнстормшг, 
коворюнг, велнес-треншг, i неталяцн, квести тощо.

У пор1внянш з попередшм навчальним роком було проведено на 5 заход1в 
бшыне та вщповщно кшьюсть учасниюв збшыиилась на 20 050. Середнш 
показник учасп вихованщв ocB iraix  заклад1в обласн збшьшився з 369 до 861 
учасника.

Анал1зуючи результатившеть учасп в обласних заходах, доходимо 
висновку, що впровадження шновацшних форм дшльносп вплинуло на 
юльюеш показники ynacTi вихованщв заклад1в позашюльно!' оевгги область 
Але разом з там  визначаемо, що кшьюсть не позначилась на якостг

Загальна кшьюсть учасниюв обласних масових заходгв складае 31861 
вихованщв заклад1в оевгги область

Kepiвниками гуртюв проводиться поетшна планова робота щодо 
залучення д1тей незахищених верств населения до здобуття позашюльно! 
осв1ти. Гуртки Палацу вщвщують дгги з обмеженими можливостями, дгги, 
позбавлеш батьювського пйслування, дгги, яю вимушеш переселитись i3 зони 
АТО ; дгги, батьки яких е учасниками АТО тощо.
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Показннки

№
рядк

а

Ьллькк
ть

гр)’п

Чисель-
нкть

внхован
щв

1з загально! чисельносп виховани1в (з графи 2)

Об’еднання \  
за напрямамн

;ивчат

дкей- 
cnpiT та 
д!тен. 

позбавлен 
их

батьк1вськ

д1тей. як! 
потребую 

ть
KopeKuii 

ф1зичного 
та (або)

лпей 13 
малозаб 

ез- 
печених 

«мей

дгсей. яьл 
перебува 

ють на 
облису у 
право-

OXODOHHH
А Б 1 2 3 4 5 6 7

науково-техшчний ’ 01 2 30 7 11
еколого-натуратктичний 02 2 30 19
турнстсько-крае знавчий ' 03 1 16 2 1
фпкультурно-спортивний 
або спортивный

04 19 284 58 76 8

художньо-естетичний 05 124 1697 1140 68 179 55
дослщннцько-
експернментальний

06 10 160 112 2 70 2

6i6.ii0Te4H0-
б1блюграф1чннй

07

оздоровчий 08 30 432 201 2 67 12
в i йс ь к о во - па тр i отич ний 09
сошально-
реабштацшний

10 33 473 241 6 63

гумаштарннн 11 47 705 354 3 7
УСЬО ГО  (сума дяннх р я д и в  01- 

И )
12 268 3827

Г
2134 158

Г
387

г
87

г ..........
0

1нновацшш форми дшльносп Палацу дозволили бшьше висвшоовати 
роботу В  практику ввшшло створення ролик1в та вщео привггань до свят.

IV. Фшансово-господарська Д1яльнкть
Донецький обласний палац дитячо! та юнацько! творчосп розмщ уеться 

у 2-х буд1влях.
Фшансування потреб Палацу проводиться за наявносп належного 

фшансування департаментом освгги i науки Донецько! ОДА.
Оновлюеться матер1ально-техшчна база. Придбано радюсистеми, 

акустичш системи, персоналып комп’ютери, швейно-вишивальну машину, 
сцен1чн1 сп ш зоваш  костюми, меблк екшн-камери, бактерицида! 
рециркулятори, кофри для музичних шструменпв, спортивний швентар, 
техника для компьютерного класу. Гуртки з найбшып результативними 
показниками отримали екшн-камери для популяризаци та учасп у заходах в 
заочному формат! У  прнмпценнях гуртка «H EA RTBEA T» встановлено 
дзеркала та замшено освплення та електромережа.

Проведено поточш ремонти коридору та за рахунок економи кошпв 
навчально! аудитор!!.

Виникла економ1я к о п т в  на вщрядження в зв ’язку з введениям 
нацюнального карантину..

Адмшютращею та бухгалтер! ею Палацу планово проводиться 
швентаризащя майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та 
оприбуткування немае.
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Прюритетним напрямком у Палац! е впровадження сучасних 
шформацшно-комушкацшних технологш, що забезпечують подальше 
вдосконалення осветнього процесу, доступность та ефективнють освети, 
пщготовку вихованщв до житгедояльносп в шформацшному сустл ьсп й , для 
чого в Палащ у наявносп е ноутбуки, моноблоки, комп’ютери, принтери, 
проектор, екран, ламшатор, звукова апаратура тощо.

Комп’ютери щцключено до мереж1 Internet, е W I-FI.

IV. Управлшська д1яльшсть
Управл1ння Донецьким обласним палацом дитячо! та юнацько! творчосп 

здшснюеться згщно плану роботи закладу на р к , навчального плану, плану 
внутршнього контролю, календарних плант кер1вниюв гуртюв. Така система 
планування, що вщпрацьована i заснована на взаемодп Bcix ланок, пщ роздшв 
та учасниюв осветнього процесу, забезпечуе координацйо !х дшльносп, 
едшсть вимог, контролю та взаемоконтролю в nponeci роботи, сприяе 
досягненню ефективноеп та вдосконаленню освппього процесу й забезпечуе 
планом1рний розвиток Палацу.

У заклад! в наявносп yci нормативно-правов1 документа, що 
регламентують д1яльшсть закладу позашкшьно! освети. 3 дпочою мережею 
1нтернет е можливють користуватися матерiалами сайпв Мппстерства освети i 
науки Украши, департаменту освети i науки, сайтами шституту 
шслядипломно! ocB ira, заклад1в освети m w t  та районов обласп, що дае 
можливють оперативно й мобшьно користуватися доспш рною  шформащею, 
вчасно знайомитися з новими документами.

Враховуючи сучасш вимоги, бшышсть piuieHb приймаються на основ1 
врахування думки колективу й iHTepeciB справи, тащ атива й самостшнють 
пщтримуеться, повноваження делегуються. Основними формами спшкування 
е наради, шдивщуальш бесщи, шформування. Контроль здшснюеться заради 
позитивного кшцевого результату.

V. Сощальний захист працюючих
Надбавка за вислугу р окт виплачуеться щомюячно у вщсотках до 

посадового окладу (ставки заробетно! плати залежио вщ стажу педагопчно! 
роботи) у розм1рах, передбачеиих чинним законодавством.

Виплати щор1чно! грошово! винагороди за сумлшну працю, зразкове 
виконання службових обов’язюв проводяться в повному обсяз1 згщно чинного 
законодавства на пщстав1 положения про премновання.

Премйовання пращвниюв за пщсумками роботи проводиться на пщстав1 
клопотань завщувач1в вщ дш в, заступииюв директор1в щомюяця, або 
вщповщно до результатов роботи.

При наявносп збшьшеного навантаження пращвникам Палацу 
встановлеш доплати за складшсть, напружешсть у робот!.
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3 1 вересня 2020 року збшыпена заробггна платня педагопчних 
пращвниюв на 10 %  за рахунок економи коптив.

Щор1чн1 основн1 вщпустки пращвники отримують вщповщно до графпсу 
вщпусток, який узгоджений з Радою трудового колективу.

Правом на вщпустки для навчання у ВНЗ користуються пращвники 
згщно з довщками-викликами на cecii.

Пщвищення квал1фкацп педагопчних пращвниюв ОПДЮТ е важливою 
передумовою, що забезпечуе яюсть освпиього процесу. Згщно Концепцн 
розвитку неперервно1 педагопчшм освгги та вщповщно до Постанови КМ У 
№ 800 вщ 21.08.2019 «Дeякi питания пщвищення квал1фкацп педагопчних i 
науково-педагопчних пращвниюв» (3i змшами) був розроблений план 
пщвищення квашфпсаци педагопчних пращвниюв на 2020 рис. 3 метою 
стимулювання щлеспрямованого безперервного пщвищення р1вня професшшл 
компетентное^ педагопчних пращвниюв, росту i'x професшнох майстерност1, 
вщповщно до Плану пщвищення квал1фшаци педагопчних пращвниюв 
ОПДЮТ у 2020 рощ пройшли пщвищення квал1фкаци 30 педагопв.

Поза планом педагопчш пращвники пщвищували квалйфкацио за 
допомогою студи онлайн-осв1ти EdEra, платформи масових вщкритих онлайн- 
KypciB Prometheus, Украшського освпнього онлайн-порталу для вчител1в «На 
Урок», сайту ТО В «Всеосв1та» тощо.

Вщповщно до Типового положения про атестащю педагопчних 
пращвниюв, у 2019/2020 навчальному рощ атестащю пройшли 8 педагопв, з 
них за ршенням атестацшно! KOMicii: 2 - вщповщають займанш посад! 
«кер1вник гуртка», пщтверджено 11 тарифний розряд; 1 - вщповщае займанш 
посад1 «кер1вник гуртка», пщтверджено 12 тарифний розряд, 2 - вщповщають 
займанш посад! «завщувач вщд1лу», 2 - вщповщають займанш посащ 
«кер1вник гуртка», присвоено 12 тарифний розряд, 1 - вщповщае займанш 
посад! «кер1вник гуртка», пщтверджено 10 тарифний розряд.

Подяки департаменту освгги i науки Донецько! облдержадмппстрацп у 
2020 рощ отримали: Бойко О.А, Лшник Л.Б., Росада М.О.

IX. Висновки та пропозицн
Разом з цим icHye низка питань, яю необхщно виршити для пщвищення 

результативносп освпнього процесу та 1мщжу Палацу.
1. Вщсутне примвдення для компьютерного класу, що не дае можливють 

вщкрити гуртки науково-техшчного напряму з IKT.
2. Продовжувати брати участь у фахових конкурсах як для пращвниюв, так 

i для заклад1в («Джерело творчостЬ, «Сучасш заклади освгги», «1нноватика в 
сучасшй о с в т » ) .

3. Розробка навчально-методично* лггератури щодо проведения 
оргашзащйно-масових заход1в.

4. Проведения обласних се мшар i в Bcix вщ дш в Палацу.
5. Продовжити практику роботи творчих груп.



6. Впровадження управлшсько-методичного колсантинг для ЗПО области 
художньо-естетичного напряму.

7. Оновлення Положень про обласш конкурсе та фестиваш з ретельним 
визначенням системи оцшювання.

8. Осучаснення положень про вщщли, розпод1л обов’язюв педагог1в 
вщ дш в та IX посадових обов’язюв.

Директор


