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ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

з гуртківцями ЦДЮТ та школярами ЗНЗ міста на І семестр 2016/2017 н.р. 

 

Організаційно-масова робота побудована за 7 програмами: 
 

- Творчо-презентаційна програма «Час шукати та дивувати» (участь у фестивалях, 

конкурсах, виставках, змаганнях); 

- Творчо-дозвіллєва програма «Світ захоплень» (участь у масових заходах центру дитячої та 

юнацької творчості школярів ЗНЗ міста та вихованців ЦДЮТ); 

- Дитячо-молодіжна програма «Зростаємо разом» (участь у сумісних заходах ЦДЮТ з 

іншими організаціями); 

- Пізнавально-дозвіллєва програма «Краплинка» (проведення масових заходів, ігрових 

програм з вихованцями ЦДЮТ); 

- Національно-патріотична програма «Моя країна – Україна» (участь в проектах, акціях, 

проведення національно-патріотичних заходів різних рівнів); 

- Благодійна програма «Скарбничка добрих справ» (участь в благодійних акціях, проектах, 

ярмарках, співпраця зі спілкою ветеранів АТО, ВО «Майдан» та організаціями різних рівнів; 

участь в акція, проектах, концертах для ветеранів ВВв); 

- Програма інтелектуального спілкування «Життєвий потенціал» (участь та проведення 

профілактичних заходів, акцій, операцій; тижнів БЖ). 

 

№п\п Назва заходів, проектів Терміни 

виконання 

Відповідальні Примітка 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  Дні відкритих дверей 01.09-14.09 Керівники гуртків 

 

Творчо-дозвіллєва 

програма  

«Світ захоплень» 

2.  Участь у Всеукраїнському 

конкурсі дитячого малюнка 

«Щаслива дитина – квітуча 

Україна» 

Протягом 

вересня-

листопада 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Творчо-

презентаційна 

програма 

«Час шукати та 

дивувати» 

3.  Методичне об’єднання 

заступників директорів з 

виховної роботи та 

педагогів-організаторів 

08.09 Культорганізатор  

4.  Участь в заходах до Дня 

фізкультурника 

10.09 Культорганізатор   

5.  Міський туристсько-

краєзнавчий фотоконкурс 

«Туризм нас єднає» (до 

Всесвітнього дня туризму) 

12.09-27.09 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Творчо-

презентаційна 

програма  

«Час шукати та 

дивувати» 

6.  Святкова програма 

«Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» (до Дня 

Позашкілля). 

14.09 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Творчо-дозвіллєва 

програма 

«Світ захоплень» 



7.  Створення експозиції «Мир на 
Землі» 

(до Міжнародного Дня Миру) 

Флеш-моб «Голуб миру» 

21.09 Культорганізатор, 
керівники гуртків 

художньо-

естетичного 

напрямку 

Творчо-

презентаційна 

програма  

«Час шукати та 

дивувати» 

8.  Участь в обласному етапі 

Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

Протягом місяця Керівник 

фотогуртка 

Творчо-

презентаційна 

програма  

«Час шукати та 

дивувати» 

9.  Участь в заходах до Дня 

партизанської слави 

22.09 Культорганізатор з 

працівниками 

культури 

Дитячо-молодіжна 

програма 

«Зростаємо разом» 

10.  Участь в урочистостях з 

нагоди Дня працівника освіти 

29.09 Адміністрація, 

культорганізатор, 

керівники гуртків 

художньо-

естетичного 

напрямку 

 

11.  Лінійка-реквієм «Трагедія 

Бабиного Яру» (до Дня 

вшанування пам’яті жертв в 

Бабиному Яру) 

30.09 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

12.  Участь в тижні БЖ За окремим 

планом 

ЗДНВР, керівники 

гуртків 

Програма 

інтелектуального 

спілкування 

«Життєвий 

потенціал» 

ЖОВТЕНЬ 

13.  Акції До Дня людей похилого 

віку «Ветеран живе поруч» 

 

До 01.10 Керівники гуртків Благодійна 

програма 

«Скарбничка 

добрих справ» 

14.  Участь в міських заходах до 

Дня людей похилого віку 

(виставки робіт декоративно-

прикладного мистецтва, з 

природного матеріалу) 

01.10 Керівники гуртків 

декоративно-

прикладного 

відділу 

 

15.  Міський фестиваль 

військово-патріотичної 

творчості «Хоробрі серця» 

12.10 

 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

художньо-

естетичного 

напрямку 

Творчо-

презентаційна 

програма  

«Час шукати та 

дивувати» 

16.  Інтернет-конференція «Вічні 

цінності в міжкультурних 

процесах: практики діалогу 

та примирення» 

 

10.10-17.10 Координатор 

МПД 

 

17.  Звіт про роботу органів УС 

шкіл міста за період 

березень-жовтень 2016 

До 24.10 Координатор 

МПД 

 

18.  Конкурсно-розважальна 

програма «Міс Золота осінь-

2016» 

 

 

За окремим 

планом 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Пізнавально-

дозвіллєва 

програма 

«Краплинка» 



Виставка–конкурс виробів 
мистецтва з природного 

матеріалу, малюнків, 

фотографій «Осінній 

вернісаж» 

19.  Фестиваль ігрових програм 

«Гра збирає друзів» 

За окремим 

планом 

 Творчо-дозвіллєва 

програма 

«Світ захоплень» 

20.  Планування заходів на осінні 

канікули 

 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

ЛИСТОПАД 

21.  Сесія депутатів МПД 

(звітність за період березень-

жовтень 2016) 

04.11 Координатор 

МПД, 

координатори 

органів УС ЗНЗ 

міста 

 

22.  Міський конкурс творчих 

робіт «Толерантність як 

основа сучасного світу» (до 

Міжнародного дня 

толерантності) 

07.11-15.11 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

декоративно-

прикладного 

відділу 

 

23.  Міський чемпіонат 

інтелектуальних ігор 

«Брейн-ринг» 

17.11 Культорганізатор  Творчо-

презентаційна 

програма  

«Час шукати та 

дивувати» 

24.  Благодійний ярмарок випічки 

(в рамках обласного проекту 

«Галерея героїв 

Кіровоградщини») до Дня 

революції Гідності та Свободи 

За окремим 

графіком 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Благодійна 

програма 

«Скарбничка 

добрих справ» 

25.  Створення експозиції 

«Голодомор в Україні – 

геноцид українського народу» 

(до Дня пам’яті жертв 

голодомору) 

21.11-25.11 Культорганізатор, 

керівники гуртків  

Творчо-

презентаційна 

програма  

«Час шукати та 

дивувати» 

26.  Лінійка-реквієм «Скорботний-

33» 

25.11 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

27.  Участь в акції «Запали 

свічку», присвячену Дню 

пам’яті жертв голодомору. 

Покладання квітів до 

пам’ятника Жертв голодомору 

26.11 Адміністрація, 

культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

28.  Участь в тижнях БЖ За окремим 

планом 

ЗДНВР, керівники 

гуртків 

Програма 

інтелектуального 

спілкування 

«Життєвий 

потенціал» 

ГРУДЕНЬ 

29.  Акція «Червона стрічка» 

(до Всесвітнього Дня 

боротьби зі СНІДом) 

01.12 Координатор МПД Програма 

інтелектуального 

спілкування 

«Життєвий 

потенціал» 

30.  Благодійний концерт  

«З Україною в серці»  

06.12 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Національно-

патріотична 

програма  



(в рамках міського проекту 

«Захисник Кіровоградщини» 

художньо-

естетичного 

напрямку 

«Моя країна – 

Україна» 

31.  Концертно-розважальна 

програма «А я справжній 

українець» 

За окремим 

графіком 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Пізнавально-

дозвіллєва 

програма 

«Краплинка» 

32.  Правовий квест «В країну 

прав» (до Всеукраїнського 

тижня права) 

08.12 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

художньо-

естетичного 

напрямку 

Творчо-дозвіллєва 

програма  

«Світ захоплень» 

33.  Година пам’яті «Ціною 

життя» (до Дня вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та 

пам’яті жертв 

Чорнобильської катастрофи) 

14.12 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

художньо-

естетичного 

напрямку  

Дитячо-молодіжна 

програма 

«Зростаємо разом» 

34.  Лінійка-реквієм «Чорні крила 

біди» (до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС та пам’яті 

жертв Чорнобильської 

катастрофи) 

Покладання квітів до 

пам’ятника Жертв  ЧАЕС 

14.12 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

 

 

 

Педколектив  

Національно-

патріотична 

програма  

«Моя країна – 

Україна» 

35.  Ігрова програма «Ми 

чекаємо Святого Миколая» 

(до Дня Святого Миколая) 

Конкурс дитячого малюнка, 

дитячих виробів 

образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Зимова 

фантазія» 

Ярмарок-розпродаж 

кондитерських виробів «До 

нас іде Св. Миколай» 

19.12 

 

 

 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

 

Пізнавально-

дозвіллєва 

програма 

«Краплинка» 

та 

Творчо-дозвіллєва 

програма  

«Світ захоплень» 

36.  Творча майстерня Діда 

Мороза 

20.12-24.12 Керівники гуртків Творчо-дозвіллєва 

програма 

«Світ захоплень» 

37.  Конкурс на кращу ялинкову 

іграшку 

20.12-24.12 Керівники гуртків Творчо-дозвіллєва 

програма 

«Світ захоплень» 

38.  Новорічні ранки «Новорічний 

калейдоскоп» 

За окремим 

графіком 

Культорганізатор, 

керівники гуртків 

Пізнавально-

дозвіллєва 

програма 

«Краплинка» 

та 

Творчо-дозвіллєва 

програма  

«Світ захоплень» 

39.  Планування заходів на зимові 

канікули 

 Культорганізатор, 

керівники гуртків 

 

40.  Планування на ІІ семестр    

 


