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вихованцями результатів навчання (набуття
компетентностей)
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Освітня програма Донецького обласного
палацу дитячої та юнацької творчості – це
нормативний документ, який містить
характеристику змісту позашкільної освіти,
особливості організації освітнього процесу
та освітню місію Палацу.



Освітня програма узгоджена з:

- Законом України «Про освіту»

- Законом України «Про позашкільну освіту»

- Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність»

- Положенням про позашкільний навчальний заклад

- Положенням про порядок організації індивідуальної та 
групової роботи в позашкільних навчальних закладах

- Типовими навчальними планами для організації навчально-
виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи 
Міністерства освіти і науки України

- освітніми запитами дітей та їх батьків



•Місія Палацу – задоволення потреб особистості у 
соціальному самовизначенні та творчій
самореалізації.

•Візія Палацу – створення освітнього простору 
ціннісно орієнтованого на самоактуалізацію
особистості.

Ключові цінності: Україна, дитина, 
духовність, довіра, культура, 

творчість, лідерство, 
відповідальність.



Метою освітнього процесу в Палаці є 
сприяння творчій самоактуалізації та 
самодетермізації особистості, здобуття
життєвих компетентностей, формування
свідомого громадянина з активною 
життєвою позицією.



Основними завданнями освітнього процесу є:
− виховання громадянина України;

− вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

− виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності,

відповідальності перед законом за свої дії;

− виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей

Українського народу, а також інших націй і народів;

− створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

− виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

− здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації

та/або професійної діяльності;

− формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих,

навичок безпечної поведінки;

− задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечуються іншими складовими структури

освіти;

− задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

− пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

− організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

− профілактика бездоглядності, правопорушень;

− виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

− формування здорового способу життя вихованців;

− здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.











Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
реалізується через:

• затверджені у встановленому порядку навчальні
програми, навчальні плани, за якими здійснюється
освітній процес;

• методичні посібники, навчальну літературу, наочні
матеріали тощо, рекомендовані МОН України, УДЦПО,
ІМЗО;

• навчально-методичну продукцію Палацу;

• науково-методичну роботу педагогічного колективу, яка
націлена на організацію роботи над науково-
методичною проблемою «Модернізація освітнього
простору як чинник та механізм ціннісно орієнтованого
спрямування на самоактуалізацію й самодетермінізацію
особистості».







Очікувані результати реалізації освітньої програми
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