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ВСТУП 

 

 

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» провідною функці-

єю системи позашкільної освіти дітей є реалізація освітніх програм і освітніх пос-

луг з метою задоволення освітніх потреб громадян, суспільства, держави. Це 

сприяє створенню умов для розвитку потенціалу вихованців, формуванню їх 

готовності до соціальної і професійної адаптації. 

Специфіка функціонування позашкільних навчальних закладів полягає в 

особистій мотивації дитини, активному включенню її в практичну діяльність, 

поєднанню інтересів вихованців, батьків, педагогів, пряме надання допрофесійної 

та професійної підготовки учням, яке базується на особистісно зорієнтованому 

підході до дитини. 

В даний час в освіті існують різноманітні підходи до визначення змісту по-

няття «якість освіти». Зокрема, оцінка якості освіти передбачає оцінку якості 

освітніх досягнень учнів і оцінку якості освітнього процесу. 

Проблема оцінки якості достатньо актуальна і в позашкільній освіті, в першу 

чергу, у зв'язку з тим, що система позашкільної освіти все частіше піддається 

зовнішньому оцінюванню як зі сторони споживачів послуг, так і з боку державної 

оцінки (атестації, ліцензування, акредитація).  Однак практика показує, що про-

блема виявлення якості позашкільної освіти залишається однією з найменш роз-

робленою.  

Оцінка якості навчання напряму пов’язана з результативністю навчання. 

Результативність, це, в першу чергу, досягнення вихованцями мети та завдання 

навчальної програми. Якщо є мета і завдання, то легко  відстежити і досягнення. А 

найкращим засобом для цього є атестація вихованців. 

Атестація педагогів та  вихованців зараз в тій чи іншій формі проходить 

практично в усіх позашкільних закладах. Впровадженню цього процесу сприяє 

необхідність доводити якість навчання: закладу – при проходженні процедури 

державної акредитації, педагогу – при проходженні особистої атестації, крім того, 

результати атестації дітей необхідні самому педагогу для своєчасного впроваджен-

ня коректив в освітню програму.  
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РОЗДІЛ 1. 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 

 

 

Атестація педагогічних працівників – складова частина підвищення педагогіч-

ної кваліфікації. Адже це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічної ком-

петентності й професіоналізму та продуктивної діяльності працівників освітніх 

установ. Вона передбачає зростання професіоналізму, розвиток творчої активності, 

стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної 

праці. Атестація має допомогти педагогу: 

1. Навчитись аналізувати власну програму на відповідність сучасним вимогам. 

2. Осмислити форми, методи, технології, які використовуються в освітньому 

процесі. 

3. Здійснювати педагогічний моніторинг педагогічного процесу. 

4. Здійснювати контроль та корегування діяльності об’єктів навчально-

виховного процесу. 

5. Здійснювати самоаналіз рівня власної професійної діяльності. 

Атестація керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань здійс-

нюється, як правило,  раз у п’ять років відповідно до Типового положення про ате-

стацію педагогічних працівників. За результатами атестації  їм встановлюються та-

рифні розряди. 

          При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень педагога, 

професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість робо-

ти, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.  

 Під час атестації педпрацівників здійснюється планове відстеження  резуль-

татів їхньої діяльності шляхом застосування: 

1. Анкетування педагогів, які атестуються, з метою діагностики їх професійної пі-

дготовки. 

2. Тестування (діагностичне). 

3. Самоаналіз. 

4. Аналіз робочих документів педагога (програм, планування, навчально-

методичного комплексу, роздаткового матеріалу). 

5. Аналізу занять педагогів за розробленими позиціями для діагностики. 
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           За результатами атестації керівникам гуртків, які досягли високих показни-

ків у роботі, мають найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту, здійснюють 

науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розроб-

ки, що пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або про-

фесійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I – II рівнів акре-

дитації, закладів післядипломної освіти,  присвоюється педагогічне звання «керів-

ник гуртка – методист» (п. 5.1 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930  

06.10.2010 року) 

             Для проходження чергової атестації керівникам гуртків необхідно  пройти 

курси підвищення кваліфікації за фахом. Запорізький інститут післядипломної 

педагогічної освіти пропонує курси підвищення кваліфікації для керівників гуртків 

естетичного, декоративно-прикладного, туристсько-краєзнавчого та   технічного 

профілю. 

            Крім того, керівники гуртків профілів українська мова, біологія, 

інформатика можуть  навчатися на відповідних курсах учителів-предметників.  

 

 

1.1. ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

 

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова ПК Голова  атестаційної комісії 

_______ Петруненко О.В. ________ Балабан О.К. 

 «___» _________ 2017 р.                                                          «___» __________2017  р. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника 

2. Посада 

3. Навчальний заклад, рік закінчення 

4. Спеціальність за дипломом 

5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи  

6. Стаж роботи на даній посаді 

7. Результати попередньої атестації 

8. На що претендує 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Відмітка 

про ви-

конання 

1.  
Ознайомлення з Типовим положенням про ате-

стацію педагогічних працівників  

до 20 вере-

сня 
 

2.  
Ознайомлення з основними вимогами до атес-

тації у закладі 
вересень  

3.  

Ознайомлення з кваліфікаційними характерис-

тиками педагогічних працівників, для яких 

встановлені кваліфікаційні категорії (тарифні 

розряди) 

жовтень  

4.  Курсова підготовка 

згідно пла-

ну прохо-

дження 

 

5.  

Перевірка ведення індивідуальної документа-

ції: 

- календарні плани (для керівника гуртка); 

- поурочні плани (для керівника гуртка); 

- журнали гурткової роботи (для керівника 

гуртка); 

- тижневі плани роботи (для методиста); 

- плани самоосвіти 

жовтень 

2017 р.- 

січень 

2018р. 

 

6.  

Контроль за виконанням навчальних програм, 

планів самоосвіти, заходів за напрямом роботи 

Згідно річ-

ного плану 

ЦДЮТ 

 

7.  
Порівняльний аналіз досягнень вихованців у 

динаміці 
січень  

8.  Участь в анкетуванні, тестуванні 
січень-

лютий 
 

9.  
Результати вивчення й впровадження у практи-

ку роботи передового педагогічного досвіду 
лютий  

10.  

Проведення відкритих занять гуртка, масових 

заходів, заходів з напряму методичної роботи 

________________________________________

______________________________________ 

 

 

(вказати 

конкретні 

дати) 
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_______________________________________ 

11.  
Співбесіда з відповідальними  членами атеста-

ційної комісії за проблемною темою  
лютий  

12.  

Підготовка виступу на педраді: 

________________________________________

______________________________________ 

грудень-

березень 
 

13.  

Участь у школі педагогічної майстерності  

 

листопад 

січень 

березень 

 

14.  

Участь у роботі школи молодого педагога 

«Сходинки» 

грудень 

лютий 

травень 

 

15.  
Творчий звіт про власні творчі досягнення. 

”Від атестації до атестації” (Е-ПОРТФОЛІО) 

до 01 бере-

зня 
 

16.  

Проведення заходів:на рівні закладу 

_______________________________________ 

на рівні області 

_______________________________________ 

на інших рівнях 

_______________________________________ 

  

17.  

Виступи: 

на рівні закладу 

_______________________________________ 

на рівні області 

_______________________________________ 

на інших рівнях 

_______________________________________ 

 

  

18.  

Участь у професійному конкурсі: 

на рівні закладу 

_______________________________________ 

на рівні області 

_______________________________________ 

на інших рівнях 

 

  

19.  Складання авторських програм, методичних   



8 

 

розробок, дидактичних матеріалів, методичних 

рекомендацій, тощо 

_______________________________________ 

20.  
Друковані роботи 

  

21.  

Презентація досвіду роботи: 

на рівні закладу 

_______________________________________ 

на рівні області 

_______________________________________ 

на інших рівнях 

 

   Листопад  

22.  
Участь у громадській роботі 

_______________________________________ 
  

23.  
Подання матеріалів на розгляд атестаційною 

комісією 

до 01 бере-

зня 
 

 

Педагогічний працівник ____________  ___________________ 

(підпис)     (ініціали, прізвище) 

 

1.2.Основні вимоги до організації та проведення гурткового заняття 

 

Підготовка до заняття 

       -   за  10  хвилин  до  початку   заняття  перевірити       

приміщення, перевірити  наявність  інструментів, матеріалів; 

       -   продумати  хід  заняття,  підготовити  конспект; 

       -   зустріти  гуртківців,  організувати  їх  роботу. 

 

План-схема гурткового заняття 

 Тема заняття. 

 Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна). 

 Завдання заняття. 

 Методи: словесні(розповідь, бесіда, пояснення, лекція, інструктаж тощо); нао-

чні (демонстрація предметів, явищ, посібників тощо); практичні (практична робота, 

навчальні вправи, ігрові вправи, екскурсія, похід тощо).  
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Тип заняття: (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практич-

них умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; 

комбінований).  

 Форма заняття: індивідуальне, групове, фронтальне. 

 Обладнання: таблиці, плакати, саморобні посібники, схеми, моделі, ТЗН, роз-

датковий матеріал, демонстраційний матеріал,  діаграми, література, тощо. 

 

Хід заняття (його структура) 

(залежить від типу заняття, інших параметрів) 

Організаційний момент 

 - перевірити  кількість  гуртківців, записати  в  журнал відсутніх, призначити  

чергових; 

 - провести  короткий  інструктаж  по  техніці  безпеки /при  роботі  на станках, 

на приладах  під  напругою, з  інструментами тощо/. 

Вступна частина 

 -  повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів; 

- актуалізація опорних знань; 

 - мотивація навчальної діяльності гуртківців. 

Основна частина  

 - викладання  в доступній формі  теоретичного  матеріалу  заняття;          

 - оволодіння новими теоретичними знаннями, ознайомлення з термінами, спо-

собами практичних дій; 

 - залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна 

робота учнів /основний час заняття/;  

- підведення гуртківців до узагальнень, висновків; 

- через  кожні 30-45 хвилин  проводити  фізкультхвилинки. 

Заключна частина  

 - обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, 

умінь, навичок; 

 - загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних 

моментів; 

 - повідомлення завдань на наступне заняття; рекомендована література; 

 - прибирання  робочих  місць  та  приміщення. 

Після закінчення заняття 
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 - керівник гуртка вносить в  план-конспект  свої  зауваження, пропозиції, спо-

стереження; 

 - керівник  гуртка  зобов’язаний  вимкнути  електроприлади, 

 станки, освітлення, перевірити крани, закрити кімнату.  

 

 

1.3. Відкрите заняття творчого об’єднання  

Відкрите заняття у творчому об'єднанні позашкільного закладу може проводи-

тись як з ініціативи педагога, так і з ініціативи адміністрації закладу або вищих ор-

ганізацій, наприклад при проведенні атестації педагога, перевірці закладу, з метою 

вивчення і розповсюдження передового досвіду і т.п. 

На відкрите заняття можуть бути запрошені педагоги закладу, представники 

адміністрації, працівники інших закладів, члени різноманітних комісій, а також ба-

тьки, представники громадськості, науки та ін. 

Заняття може мати різні цілі. Сам педагог може організувати відкрите заняття 

для батьків або адміністрації закладу для демонстрації досягнутих результатів на-

вчання, успіхів вихованців. Відкрите заняття для колег може сприяти аналізу вико-

ристаних педагогом нетрадиційних форм навчання, нових педагогічних технологій. 

Педагог може наполягати на проведенні відкритого заняття й у випадку непого-

дження з оцінкою його діяльності адміністрацією або перевіряючими організація-

ми (в такому випадку доцільно запросити на відкрите заняття незалежних експер-

тів-спеціалістів з профілю діяльності). 

Адміністрація закладу може планувати проведення відкритих занять з метою: 

 аналізу діяльності одного або всіх педагогів закладу; 

 знайомства педагогів (зокрема молодих спеціалістів) з  

досвідом роботи їх колег; 

 виявлення причин низької результативності діяльності об’єднання і в пода-

льшому надання педагогу необхідної допомоги з удосконалення його роботи; 

 проведення в закладі конкурсу професійної майстерності; 

 визначення рівня кваліфікації педагогів та ін. 

Якою б не була мета проведення заняття, методисту,згідно з його посадовими 

обов’язками необхідно бути присутньому на ньому, взяти участь в обговоренні і 

провести докладний комплексний аналіз.  

Суть аналізу: 
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 визначення рівня роботи керівника гуртка; 

 змісту і форм своєї подальшої взаємодії з ним; 

 вироблення індивідуальних методичних рекомендацій з удосконалення дія-

льності даного гуртка. 

Аналіз проведення відкритого гурткового заняття може включати в себе насту-

пні етапи: 

1. Попередня робота з програмою діяльності гуртка. 

2. Знайомство з планом проведення відкритого заняття. 

3. Присутність на занятті і попередня оцінка його. 

4. Знайомство з думками спеціалістів, присутніх на занятті. 

5. Порівняльний аналіз плану і заняття. 

6. Бесіди з вихованцями, батьками, присутніми на занятті. 

7. Співбесіда з педагогом за результатами заняття. 

8. Скласти аналітичну довідку з висновками і рекомендаціями за резуль-

татами проведення заняття. 

9. Ознайомлення керівника гуртка з аналітичною довідкою, вироблення 

плану спільних дій за результатами проведення відкритого заняття. 

Розглянемо детальніше зміст роботи на кожному етапі. 

Знайомство з програмою діяльності гуртка необхідно для визначення місця да-

ного заняття в навчальному процесі, а також рівня підготовленості вихованців на 

момент його проведення. 

План проведення відкритого заняття повинен мати наступні розділи: 

1. Тема відкритого заняття. 

2. Дату і місце проведення заняття. 

3. Учасники відкритого заняття (вік вихованців, рік навчання). 

4. Мету і завдання проведення заняття. 

Як правило, визначається не більше 1-2 цілей заняття. Вони повинні бути до-

сить конкретні і досяжні за одне заняття. Однією з традиційних помилок керівників 

при формуванні мети заняття стає їх абстрактність або зайва масштабність: напри-

клад, не може бути за одне заняття досягнута мета виховання у дітей любові до 

предмета, до природи, до мистецтва і т.п. або формування комплексу знань, умінь 

та навичок. 
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Задачі повинні розкривати мету, конкретизувати її, визначати зміст основних 

етапів заняття. Добре, якщо педагогу вдасться поставити операційні задачі для ко-

жного з етапів. 

1. Хід заняття. 

В цьому розділі визначаються основні етапи заняття, їх послідовність від всту-

пного, до заключного, час, який виділяється на кожний з етапів, зміст кожного ета-

пу, форми роботи педагога і дітей. 

2. Необхідне оснащення заняття. 

План проведення заняття повинен бути таким, щоб при знайомстві з ним можна 

було отримати досить повне уявлення про заняття, яке має відбутись, і щоб він був 

необхідною підмогою для самого керівника гуртка. 

Під час проведення заняття методисту необхідно проаналізувати відповідність 

змісту даного заняття, плану; послідовність дій керівника гуртка; різноманітність і 

доцільність використаних форм навчання; рівень зацікавленості вихованців в за-

своєнні навчального матеріалу, їх підготовленості й активності; форми вивчення та 

закріплення матеріалу, які використовувалися педагогом; міру контакту педагога з 

вихованцями; настрою їх на продуктивну роботу, підтримання необхідного рівня 

уваги і зняття напруги ( яка частіше всього виникає в присутності сторонніх лю-

дей), здійснення індивідуального і диференційованого підходу до навчання, завер-

шеність заняття. 

Знайомство з думкою спеціалістів, які були присутні на занятті, дає методисту 

можливість виявити актуальність і змістовність заняття, доцільність і ефективність 

використаних технологій. 

Порівняльний аналіз плану і заняття, уміння керівника гуртка планувати свою 

роботу і використовувати імпровізацію. 

Співбесіда з педагогом за результатами проведення заняття, а також бесіди з 

вихованцями та батьками допоможуть методисту зняти ряд запитань і зауважень, 

які виникли , виявити причини недоліків, а також оцінити рівень і адекватність са-

мооцінки педагога і вихованців. 

Аналітична довідка повинна включати в себе основні висновки за результатами 

заняття, зроблені методистом (як позитивні, так і негативні), обгрунтування цих 

висновків, умови, які сприяли досягненню позитивних результатів, причини вияв-

лених недоліків і можливі варіанти подальшої взаємодії методиста і педагога. 
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1.3. Самоаналіз гурткового заняття 

1.Тема і тип заняття, його зв'язок із попередніми. 

2. Які головні завдання заняття? Якою мірою вони виконані? 

3. Чи раціонально використано час заняття? 

4. Чи доцільно обрано форми і методи навчання? 

5. Які нові форми та методи навчання використано на занятті? 

6. Як здійснювався контакт із групою, окремими вихованцями? 

7. Ефективність організації самостійної роботи учнів. 

8. Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність 

вихованців? 

9. Чи дотримано правила педагогічного такту, етики, норм взаємин керівника 

гуртка та вихованця. 

 10.     Найбільш ефективні елементи, етапи, форми, методи роботи.  

 11.     Чи досягнуто прогнозованого результату заняття? 

 12.     Що із запланованого не вдалося? Чому?  

 13.     Чи зацікавило заняття вихованців? 

 14.     Як працювали над подоланням недоліків? 

 15.     Яка допомога необхідна?  

 

1.4.Основні вимоги до організації та проведення  масових заходів 

 

Ефективність організації позаурочної та позашкільної виховної роботи знач-

ною мірою залежить від майстерно проведених виховних заходів, різних за зміс-

том, формою проведення, кількістю учасників. В основу їх класифікації в 

педагогіці покладено передусім кількість учасників виховної дії. Відповідно форми 

організації виховних заходів поділяють на три групи: масові, групові та 

індивідуальні.   

До масових форм виховної роботи належать: тематичні вечори, вечори  запи-

тань і відповідей, конференції, предметні тижні, зустрічі з видатними/цікавими 

людьми, огляди, конкурси, виставки, відзначення традиційних народних свят, кі-

нофестивалі, тематичні вечори та інші.   

 Досконало підготовлені та майстерно проведені масові заходи є ефективною 

формою виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного,  

радісного настрою у вихованців, формуванню в них організаторських здібностей, 

розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і педагоги 
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мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і 

конструктивні уміння і навички. Ефективність масових заходів залежить не лише 

від вдало обраної форми проведення а й від методів і прийомів його підготовки, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців, дотримання пра-

вил техніки безпеки.  

При підготовці та проведенні масових заходів у навчальних закладах варто 

дотримуватися такого алгоритму:  

1.Визначити мету проведення свята.  

Мета  це передбачення результатів діяльності з урахуванням реальних  

можливостей і потреб. Визначення мети забезпечує перспективний творчий 

характер процесу підготовки масового заходу. 

2.Визначити форму проведення масового заходу (традиційне чи календарне 

свято, виставка, театралізоване дійство  тощо).  

3.Узгодити тему, форму та план проведення заходу з адміністрацією закладу. 

4.Створити сценарій. До написання сценарію варто залучати вихованців, 

батьків, колег. Перед написанням сценарію необхідно опрацювати літературні 

джерела, ресурси бібліотек, інтернету з даної теми.  

5. Підготувати перелік ігор, розваг тощо.  

6. Підготувати перелік концертних номерів. 

7.Проаналізувати ресурси часу проведення масового заходу - святкове 

дійство повинно тривати не більше 45 хвилин, через кожні п’ять хвилин 

бажано змінювати форму діяльності, щоб зосереджувати увагу глядачів. 

8. Вибрати оригінальну назву заходу. 

9. Розподілити доручення та ролі.  

10. Здійснити аналіз матеріальних ресурсів та вирішити фінансово-

економічні  завдання (придбання  костюмів, ігрового реквізиту,  подарунків,  квітів 

та ін.).  

11. Провести необхідну кількість репетицій заходу та генеральну репетицію.  

12. Забезпечити оформлення сцени,  зали та  інших приміщень. 

13. Забезпечити звуковий супровід заходу.  

14.Організувати чергування в роздягальні, коридорах та інших місцях.   

 

Готуючись до проведення масового заходу, варто врахувати класичні закони 

драматургії, які були визначені ще Арістотелем:  
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а) увертюра (емоційний настрій, створення святкової атмосфери, очікування 

чогось незвичайного);  

б) зав’язка (повідомлення, що відбуватиметься і як саме);  

в) основна частина (складові елементи масового заходу);  

г) кульмінація (найвищий емоційний підйом);  

 д) фінал;  

 е) післядія (колективний аналіз проведеного  масового заходу).  

 Під час проведення масових заходів доцільно використовувати такі  

підсилювальні чинники, як костюми, декорації, світлові ефекти, перевтілення 

персонажів, ігри, гумористичні сценки, жарти, інсценовані пісні. 

 

1.5. План самоаналізу діяльності керівника гуртка з питань  

підготовки і проведення виховного заходу 

1. Педагогічне обґрунтування виховного заходу. Доцільність його прове-

дення. Участь гуртківців у виборі форми проведення заходу. 

2. Місце виховного заходу в системі навчально-виховної роботи гуртка. 

Його зв’язок з навчальним матеріалом, з іншою діяльністю виховного характеру. 

3. Мета заходу, її досягнення. 

4. Характеристика гуртківців, охоплення їх активною діяльністю при 

складанні плану, підготовці та проведенні заходу. 

5. Оцінювання керівником гуртка результативності, пізнавальної та вихо-

вної цінності заходу. 

6. Оцінювання керівником гуртка психологічного стану учнів під час під-

готовки і проведення заходу. 

7. Позитивні сторони та недоліки заходу. 

8. Висновки керівника гуртка. 

 

1.6. Анкета щодо вивчення якості навчання та успішності гуртківців 

1.Більш за все я ціную (підкреслить): 

- особистий успіх; 

- спільну роботу; 

- практичні результати. 

2.Для мене найважливішим знати( підкреслить): 

- що я хочу зробити; 
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- як досягти мети; 

- як залучити інших до процесу досягнення моєї мети. 

3.Уявіть собі, що перед вами 10 ступеньок що підіймаються вгору, на якій з них 

ви зараз знаходитесь? 

4.Чи задоволені ви складністю завдань,які пропонує вам педагог? /Так. Ні./ 

5.Основою розвитку світу є творчість. Визначте на шкалі від 1 до 10 рівень тво-

рчості в вашому гуртку. 

6. Чи хотів би ти приймати участь у виставках , конкурсах, презентаціях свого 

гуртка? 

7.Чи записуєш ти свої особисті досягнення в будь - якому виді діяльності?/Так. 

Ні./ 

8.Чи хотів би ти зробити свою персональну виставку, творчий виступ,сольний 

концерт, презентацію?/ Так. Ні./ 

9. Продовжи фразу «Як би я був керівником гуртка, то зробив би наступне»: 

10.Чи вистачає в тебе часу на всі твої досягнення?/Так. Ні./ 

11.Що для тебе означає заняття в гуртку: 

- відпочинок; 

- дозвілля; 

- пізнання чогось нового; 

- цікава тусовка; 

-перший крок до майбутньої професії. 

12. Закінчи фразу: 

 Займаючись в гуртку я зрозумів, що_______________________________ 

Тепер я знаю, що________________________________________________ 

Мені поки що не вдається________________________________________ 

Тепер я можу___________________________________________________ 

Мені захотілось_________________________________________________ 

13. Чи вважаєш ти, що гурток, який ти обрав, саме той, про який мріяв?/Так. 

Ні./ 

14. Чи часто приходять тобі ідеї зробити щось самостійно, без допомоги керів-

ника гуртка? /Так. Ні./ 

15.Чи наполегливий ти в досягненні мети ( довести свою справу до кінця)? /Так. 

Ні./ 

16.Чи можеш ти назвати себе творчою особистістю ( сміливо берусь за нову 

справу, яку раніше ніколи не робив? /Так. Ні./ 
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17.Чи намагаєшся ти виконати більш складні види робіт ( моделі, вироби, суве-

ніри) ніж ті, що пропонує керівник гуртка? /Так. Ні./ 

18.Чрму ви обрали цей гурток? 

19.Що подобається в гуртку найбільше? 

 

1.7. Критерії оцінювання заняття 

 (формат Всеукраїнського конкурсу майстерності «Джерело творчості») 
 

Відвідане заняття______________________________________________ 

(назва гуртка) 

Керівник гуртка_______________________________________________ 

(прізвище) 

Дата відвідання: 

Заняття за розкладом :_____________________(час) 

Місце проведення:_____________________________________________ 

Кількість гуртківців:                                    Рівень навчання: 

Тема: _______________________________________________________ 

Мета: _______________________________________________________ 

 

№ Пункт аналізу Оцінка 

Кількість 

балів 

(від 0-5) 

1.  Реалізація мети та завдань під час заняття.  

2.   Мотивація навчальної діяльності,  підтримка заціка-

вленості та активності вихованців. 

 

3.   Системність та доступність навчального матеріалу, 

відповідність сучасному рівню розвитку відповідно-

го напряму діяльності. 

 

4.   Доцільність та ефективність вибору методів, при-

йомів, організаційних форм роботи на занятті. 

 

5.   Оптимальність використання наочності, нових ін-

формаційних, педагогічних технологій, засобів на-

вчання тощо. 

 

6.   Врахування вікових особливостей, застосування 

диференційованого, компетентнісного та діяльнісно-

го підходів до навчально-виховного процесу. 

 

7.  Реалізація керівником гуртка принципів співробіт-

ництва і співтворчості (педагогічний такт, культура 

спілкування), володіння аудиторією.   

 

Висновки: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Пропозиції: ____________________________________________________ 

Хто перевіряв чи надавав методичну допомогу ______________________ 

Керівник гуртка _______________ 
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1.8. ЗРАЗОК ПОРФОЛІО КЕРІВНИКА ГУРТКА 

 

 

ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. Є.М. РУДНЄВОЇ 

ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

Портфоліо 

_______________________ 
(посада) 

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 
 

м. Бердянськ 

 

 

Фото 

 
Педагогічне кредо: 

 
І. Загальні відомості про педагогічного працівника 

 

1.1. Прізвище, ім’я, по батькові        

1.2. Дата народження          

1.3. Освіта            

№ 

з/п 

Навчальний заклад Рік закін-

чення 

За якою спеціальністю присвоєна 

кваліфікація 
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1.4. Стаж роботи станом на 01.09.2017 р. _______________ 

1.5. З якого року працює в ЦДЮТ ________________ 

1.6. Підсумки атестації_________________ 

 

Дата атестації Розряд Кваліфікаційна кате-

горія 

Педагогічне 

звання 

    

    

 

1.7. Які посади обіймав у ЦДЮТ за весь період роботи 

Роки Посади 

  

  

 

1.8. Які дисципліни викладає 

Роки Дисципліни 

  

  

 
1.9.     Підвищення кваліфікації 

№ 

з/п 

№ посвід-

чення 

Дата видачі 

посвідчення 

Назва курсів 

    

    

 
ІІ. Методична діяльність 

 
2.1.  Проблема, над якою працює педагог 

Роки роботи над 

проблемою 

Зміст проблеми 

  

 

 

 
2.2.   Друковані роботи 
№ 

з/п 

Навчальний рік Найменування ро-

боти 

Де публіку-

валась 

№, рік  

видання 

Стисла характерис-

тика (відкритий 

урок, виховна го-

дина, метод. розро-

бка тощо) 

      

      

 

2.3.  Виступи на педрадах, нарадах, семінарах тощо різних рівнів 

Дата Рівень (всеукра-

їнський, облас-

ний, міський, 

Назва й тема заходу Тема виступу 
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ЦДЮТ) 

    

    

 
2.4.  Відкриті заняття 

Дата  Гурток Група  Тема, тип заняття 

    

    

 

2.5.  Відкриті виховні  заходи 

Дата Назва за-

ходу 

Міський, 

колектив, 

група  

Тема 

    

    

 
2.6.  Застосування інноваційних технологій 
Навчальний 

рік 

Назва інноваційної те-

хнології 

Група  Гурток Педагогічний ефект 

     

     

 

2.7.  Участь у методоб’єднаннях, ШПМ, самоосвіта тощо  

Навчальний 

рік 

Рівень  Назва Зміст участі 

    

    

 

2.8.  Узагальнення ППД (авторські, індивідуальні програми, творчі роботи,  

        міні-підручники, посібники тощо) 

№ з/п Навчальний 

рік 

Зміст роботи 

   

   

 

2.9.  Участь у творчих професійних конкурсах («Джерело творчості», «Кращий 

працівник», конкурси розробок занять тощо) 

 

Навчальний 

рік 

Назва конкурсу Напрямок  Результативність  

    

    

 
2.10. Громадська робота 

Дата Зміст 
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2.11.  Участь у розвитку навчально-методичної бази (виготовлення таблиць, схем, 

макетів, виконання робіт на огляд творчості, оформлення кабінетів, стендів, інфо-

рмаційних куточків, створення фонотек тощо) 

 

Навчальний 

рік 

Зміст виконаної роботи 

  

  

 
ІІІ. Результативність  роботи 
 
3.1. Збереження контингенту вихованців. 

Навчальний 

рік 

Група Рік навчан-

ня 

Рівень на-

вчання 

Кількість 

дітей на по-

чаток року 

Кількість 

дітей на за-

кінчення 

року 

      

      

 

3.2. Участь у конкурсах,виставках, фестивалях, оглядах тощо 

Навч. 

рік 

Колектив або прізвище, 

ім’я учня 

Рівень (ЦДЮТ, міський, об-

ласний, Всеукраїнський) 
Місце 

    

    

 

3.3. Нагороди, заохочення, подяки  

Навчальний 

рік 

Зміст заохочення Підстава 

   

   

 
 

1.9. ЯК СТВОРИТИ СВІЙ ВЛАСНИЙ БЛОГ 

1. Заходимо в пошуковик Гугл: https://www.google.com.ua/. У меню на кнопці 

"Більше" обираємо програму Blogger. 
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2. Увійшовши на сторінку Блоггера, входимо у свій аккаунт, якщо маємо обліковий 

запис, або реєструємося, якщо облікового запису у Гуглі немає.Для реєстрації 

клацаємо по кнопці "Зареєструватися". 

 
 3. Заповнюємо всі без винятку поля реєстраційного бланку. Вказуємо номер 

мобільного телефону. Ставимо відмітки про те, що ми приймаємо умови надання 

послуг і дозволяємо використовувати свої облікові дані. Робимо наступний крок. 

 
 4. Далі потрібно підтвердити свій обліковий запис. Для цього обираєте спосіб 

підтвердження (текстове повідомлення або голосовий дзвінок) і клацаєте 

"Надіслати код підтвердження". 

 
5. Підтвердження може зайняти декілька хвилин. Найшвидше надходить 

підтвердження, коли активний браузер Mozilla Firefox або інший, сумісний з 

Google. При успішній реєстрації отримуємо наступне повідомлення:  

http://1.bp.blogspot.com/-3MWYs3V0k7U/UFH6Td-CGvI/AAAAAAAAAAU/qiSFOEJQEqc/s1600/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-BPekNFoBUfs/UFIBFb5PLBI/AAAAAAAAAA0/JpQW5sIZGwM/s1600/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-X5sbDlfE4lo/UFIDrlh8iCI/AAAAAAAAABE/8b3nHsRQ0pE/s1600/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.JPG
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Звертаємо вашу увагу на нову електронну адресу, за допомогою  якої ви будете 

входити у свій обліковий запис. У нашому випадку - це bloherenko@gmail.com. 

Запишіть її і окремо запишіть пароль, який ви вказали при реєстрації.  

 

6. Тепер можна повернутися до служби Blogger, клацнувши на кнопці "Назад до 

Blogger". 

Для продовження реєстрації клацнемо відповідну кнопку. У новому  вікні 

обираємо "Новий блог". 

 
7. У діалоговому вікні "Список блогів" > "Створити новий блог" даємо назву блогу. 

У нашому випадку - це "Блог про створення блогу". Задаємо URL-адресу блогу 

(латинськими літерами!): probloh.blogspot.com. 

 
7. Наступним кроком є вибір шаблону (шаблон можна буде пізніше поміняти). 

Клацнувши на кнопці "Створити блог", переходимо до наступної сторінки для 

створення публікації. 

http://2.bp.blogspot.com/-8ito2ohYDuU/UFIGoReerjI/AAAAAAAAABU/iNlLS061UoA/s1600/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.JPG
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8. Так виглядає діалогове вікно вашого блогу 

 
9. Створюємо першу публікацію блогу під заголовком "Як створити свій власний 

блог". Для цього обираємо кнопку «Создать сообщение», після чого відкривається 

сторінка- Створення повідомлення. 

 

 

 
10.Коли публікація буде готова, клацаємо кнопку "Опублікувати".  

Переглядаємо створений блог.  

 

11. Якщо потрібно щось відкоригувати, то вносимо відповідні зміни і фіксуємо їх, 

натиснувши кнопку "Оновити". 

 

 

 
 



 

 

РОЗДІЛ 2. 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В 

ДИТЯЧИХ КОЛЕКТИВАХ ЦДЮТ М. БЕРДЯНСЬКА 

 

 

 

Для чого необхідна атестація гуртківців? 

Атестація сьогодні розглядається як невід’ємна частина освітнього 

процесу, яка дозволяє виявити та оцінити реальну результативність роботи 

дітей. Деякі педагоги вважають основним результатом своєї роботи 

успішний виступ вихованців на різноманітних конкурсах, виставках, фести-

валях, змаганнях. Але, в таких заходах беруть участь не всі вихованці, а 

тільки найбільш підготовані. Інші випадають з процесу оцінки якості нав-

чання. Потребує уваги той факт, що дитина має бажання отримати позитив-

ну оцінку за свою роботу. Атестація дозволяє вибудувати індивідуальну 

педагогічну траєкторію для кожного вихованця, тобто здійснити 

індивідуальний підхід. Регулярна перевірка результатів роботи дозволяє пе-

дагогу зрозуміти, на якому етапі зараз знаходиться кожен вихованець. Про-

цес атестації дає змогу скоректувати програму і сам навчальний процес. 

 

Що необхідно перевіряти? 

Педагог повинен перевіряти теоретичні знання та практичні навички, 

які прописані в програмі для кожного рівня та кожного року навчання. 

В нашому Центрі атестація побудована за лінійним принципом і має 

декілька етапів. «Положення про атестацію» затверджується педагогічною 

радою ЦДЮТ і є документом, на підставі якого здійснюється процес 

атестації вихованців (див. додаток А). 

У вересні під час набору дітей в гуртки педагоги проводять вступну 

атестацію у формі співбесід, кастингів, особливо в тих дитячих 

об’єднаннях,які мають велику популярність: хореографічні колективи, жур-

налістська студія, гурток «Дебати», театральний гурток, гуртки науково-

технічної творчості, образотворча студія «Фантазія» тощо. Як правило, 

батьки початківців (гуртківців першого року навчання початкового рівня) 
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намагаються обрати для дитини всебічний простір для розвитку і починають 

навчати дитину разом в двох або трьох гуртках одночасно. Тому вступне 

атестування допомагає знайти дитині необхідний профіль навчання. 

Кожне півріччя гуртківці проходять проміжну атестацію за всіма 

профілями навчання. Традиційно вона співпадає з днем Святого Миколая і 

проходить у різних формах. Вихованці – початківці гуртків художньо-

естетичного напрямку беруть участь у заході «Мій перший концертик», в 

якому педагоги демонструють набуті за півріччя навички та вміння дітей в 

хореографії, вокалі, театральному мистецтві. Вихованці гуртків декоратив-

но-ужиткового мистецтва представляють перші роботи на виставці «Моя 

перша виставка», вихованці шашково-шаховового гуртка «Ерудит» прово-

дять захід «Мій перший турнірчик».При цьому діти отримують свій перший 

сертифікат участі в заходах та подарунки від Святого Миколая. 

Вихованці другого та наступних років навчання проходять проміжну 

атестацію у формі залікового заняття, контрольної роботи, ігрової програми 

з визначення знань, вмінь та навичок, набутих за півріччя, квесту, дебатно-

му турнірі,виставці, тестуванні, заліку, звітного концерту, театральної по-

станови, спортивного змагання, захисту навчального проекту, реферату то-

що. Форму проведення проміжної атестації вибирає сам педагог. Він 

самостійно заповнює протокол проміжної атестації (див. додаток Б), де 

фіксує в довільній формі результати роботи дітей за півріччя. 

В кінці навчального року вихованці дитячих колективів проходять 

підсумкову атестацію. Згідно «Положення про атестацію» в ЦДЮТ 

створюється атестаційна комісія, члени якою присутні при проведенні 

атестаційних заходів: підсумкових занять, творчих звітів,  концертів, виста-

вок тощо. Завдання підсумкової атестації – виявити якість виконання нав-

чальних програм, результативність роботи колективів, рівень збереження 

контингенту вихованців та формування груп другого та наступних років 

навчання в закладі. Протокол підсумкової атестації заповнюється педагогом 

та підписуються членами атестаційної комісії. Всі протоколи зберігаються у 

директора Центру протягом трьох років. 

Вихованці Центру, які пройшли повний курс навчання за освітньою 

програмою мають право на отримання «Свідоцтва про позашкільну освіту» 
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через проходження процедури випускної атестації. Процес випускної 

атестації в ЦДЮТ розпочався в 2013 році після затвердження «Положення 

про атестацію».  В тому ж році перші 13 випускників отримали Свідоцтва 

про позашкільну освіту. Кожен навчальний рік біля 30 випускників Центру 

отримують такі Свідоцтва під час звітного концерту та виставки перед гро-

мадою, батьками в міському Палаці культури ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Аналіз результатів атестації вихованців. 

Всі результати проміжної, підсумкової, випускної  атестацій аналізу-

ються методичною службою ЦДЮТ. Під час аналізу розглядаються питан-

ня: 

- рівень теоретичної підготовки вихованців, ступінь сформованості 

практичних навичок за напрямком діяльності; 

- повнота виконання навчальної програми; 

- відповідність прогнозованих та реальних результатів навчально-

виховної роботи; 

- виявлення причин, які заважали виконанню програми; 

- необхідність внесення коректив в навчальну програму. 

За результатами підсумкової атестації проходить формування груп на-

ступних років навчання на майбутній  навчальний рік. 

Узагальнюючи досвід проведення атестації   вихованців ЦДЮТ протя-

гом декількох років, можна констатувати, що при правильній  педагогічній 

організації вихованці не тільки на бояться перевірки знань та вмінь, а ще й 

прагнуть проявити себе якнайкраще перед товаришами та педагогом  і от-

римати їх позитивну оцінку.  
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Додаток А 

 

ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. Є. М. РУДНЄВОЇ 

ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРДЯНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Положення 

про атестацію вихованців гуртків та творчих об’єднань 

Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Це Положення складено на підставі діючого Закону «Про 

позашкільну освіту», «Положення про позашкільний навчальний заклад», 

діючого Статуту ЦДЮТ, інших нормативних документів позашкільної 

освіти. 

1.2. Положення про атестацію вихованців приймається педагогічною 

Радою ЦДЮТ, яка має право вносити зміни та доповнення, які затверджу-

ються директором закладу. 

1.3. Атестація вихованців ЦДЮТ розглядається педагогічним колекти-

вом як невід’ємна частина освітнього процесу і являє собою оцінку якості 

рівня засвоєння вихованцями змісту конкретної навчальної програми, що 

дозволяє всім учасникам освітнього процесу оцінити реальну 

результативність їх спільної діяльності.   

1.4. Атестація вихованців відбувається за всіма напрямками освітньої 

діяльності, які реалізуються  в Центрі дитячо-юнацької творчості. 

1.5. Мета атестації: виявлення рівня розвитку здібностей та особистих 

якостей дитини та їх співвідношення до прогнозованого результату 

відповідних освітніх програм. 

1.6. Завдання атестації: 

       - виявлення рівня теоретичної підготовки вихованців в конкретній 

освітній області; 

       - виявлення ступеню сформованості практичних знань і навичок в 

обраному напрямку творчої діяльності, ступеню допрофесійної підготовки 

вихованців; 

       - аналіз глибини реалізації освітньої програми; 

       - виявлення співвідношення прогнозованих та реальних 

результатів навчально-виховного процесу; 

Узгоджено:  

Педагогічною радою ЦДЮТ                                                

Протокол №_____ від _____   

Затверджено: 

Директор______ Балабан О.К. 

«___»______201___    
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- внесення коректив в освітні програми позашкільного закладу. 

1.7. Атестація вихованців проводиться на добровільних засадах і 

будується за принципами: врахування індивідуальних та вікових особливо-

стей вихованців; адекватність змісту та організації атестації специфіці 

творчої діяльності вихованців у конкретному дитячому колективі та його 

освітньої програми.    

1.8. Атестація вихованців дитячих колективів та гуртків ЦДЮТ може 

проводитись в наступних формах: 

        - контрольне заняття; 

        - контрольна робота; 

        - екзамен; 

        - контрольне тестування; 

        - екзаменаційне прослуховування; 

        - захист творчих робіт, навчальних проектів; 

        - творча виставка; 

        - конкурсна програма; 

        - складання спортивних нормативів; 

        - змагання, турнір. 

Керівники гуртків та творчих колективів мають право вільно вибирати 

форми проведення проміжної та підсумкової атестацій. 

1.9. Оцінка якості засвоєння вихованцями змісту освітніх програм 

визначає рівень їх теоретичних знань та практичних умінь та навичок. 

           Критерії оцінювання рівня теоретичних знань: 

- відповідність рівня теоретичних знань вимогам освітньої програми; 

- свідоме та вільне використання спеціальної термінології. 

    Критерії оцінювання рівня практичних вмінь: 

- відповідність рівня розвитку практичних вмінь та навичок освітній 

програмі; 

- вміння володіти інструментами, обладнанням, оснащенням; 

- якість виконання практичних завдань; 

- культура організації практичної роботи; 

- творче відношення до виконання практичних завдань; 

- акуратність та відповідальність при виконанні практичної роботи.   

1.10. Під час оцінювання результатів освоєння освітньої програми ви-

хованцями закладу береться до уваги їх участь в міських, обласних, 

регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах: концертах, вистав-

ках, змаганнях, конкурсах, фестивалях дитячої творчості, тощо. 

1.11. Вище зазначеним Положенням в Центрі дитячо-юнацької творчо-

сті впроваджується проведення проміжної, підсумкової щорічної та випуск-

ної атестацій вихованців закладу. 

 

2. Порядок проведення проміжної атестації. 
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2.1. Проміжна атестація являє собою оцінку якості засвоєння вихован-

цями змісту освітньої програми за напрямками діяльності. 

2.2. Проміжна атестація проводиться після закінчення навчання в пер-

шому півріччі кожного навчального року всіх навчальних рівнів відповідно 

до  вимог розділу освітньої програми «Відстеження результатів засвоєння 

навчальної програми». 

2.3. До проміжної атестації допускаються всі вихованці, що займають-

ся в гуртках та дитячих колективах згідно освітніх програм, незалежно від 

якості та кількості відвідування  ними занять протягом півріччя. 

2.4. Форми та терміни  проміжної атестації визначаються педагогом у 

відповідності до вимог навчальної програми та затверджуються директором 

закладу   не пізніше, чим за місяць до проведення атестаційних занять дово-

дяться до уваги вихованців та їх батьків. 

2.6. Рівень знань, вмінь, навичок під час проміжної атестації 

оцінюються згідно критерії , зазначених в освітній програмі. 

2.7. Результати проміжної атестації фіксуються педагогом в заліковій 

відомості. 

2.8. Дані про результати проміжної атестації стають основою для роз-

глядання питання про допуск вихованців  до підсумкової атестації в кінці 

кожного навчального року.  

 

3. Порядок проведення підсумкової щорічної атестації вихованців. 

3.1. Підсумкова атестація – це оцінка якості засвоєння вихованцями 

змісту освітньої програми. 

3.2. Підсумкова атестація проводиться по закінченню кожного року 

навчання згідно рівнів навчання у відповідності до вимог, що викладені в 

розділі навчальної програми «Відстеження результатів засвоєння освітньої 

програми». 

3.3. Для проведення підсумкової атестації в ЦДЮТ створюється 

атестаційна комісія у складі керівника гуртка, методиста, заступників ди-

ректора з навчально-виховної та науково – методичної роботи. Всі члени 

комісії повинні бути ознайомлені з вимогами до рівня підготовленості 

вихованців, що вказані в навчальній програмі. При проведенні підсумкової 

атестації можуть бути присутніми директор закладу, керівники гуртків та 

дитячих об’єднань за профілем, батьки вихованців. 

3.4. До підсумкової атестації допускаються всі вихованці, що успішно 

виконали навчальну програму за поточний рік та пройшли проміжну 

атестацію. 

3.5. Форма і термін проведення підсумкової атестації визначається 

керівником гуртка, затверджується директором ЦДЮТ  не пізніше, чим за 

місяць до проведення атестаційного заходу, доводиться до відома 

вихованців та їх батьків. 
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3.6. Зміст підсумкової атестації повинен відповідати вимогам освітньої 

програми та прописаним в плані – конспекті підсумкового заходу (згідно 

обраної форми проведення). В плані – конспекті відображаються методика 

проведення, мета та завдання, система оцінювання знань, вмінь та навичок 

вихованців. План – конспект надається в методичну службу за 1 місяць до 

проведення атестаційного заходу. 

3.7. Оцінка підсумкової атестації виставляється педагогом дитячого 

колективу за бальною або іншою шкалою оцінювання. 

3.8. Результати підсумкової атестації фіксуються в протоколі 

підсумкової атестації за підписами керівника гуртка та членів атестаційної 

комісії. Протоколи підсумкових заходів зберігаються у директора закладу і 

являються документом, що визначає формування груп другого та наступних 

років навчання в кожному дитячому колективі ЦДЮТ. 

 

 4. Порядок проведення випускної атестації вихованців. 

4.1.Випускна атестація – це оцінка якості виконання навчальної про-

грами за напрямком діяльності за весь період навчання у відповідності до 

визначених програмою критеріїв знань, вмінь та навичок, викладених у 

розділі навчальної програми «Відстеження результативності засвоєння 

освітньої програми». 

4.2. До випускної атестації допускаються вихованці, які повністю ви-

конали освітню програму згідно рівнів навчання та показали якісні освітні 

результати. Випускна атестація є добровільним заходом за згодою 

вихованців, батьків та керівників гуртків. 

4.3.Рішення про допуск вихованця до випускної атестації приймається 

педагогом, який не пізніше чим за місяць до проведення випускних іспитів 

подає відповідну заяву заступнику директора з навчально-виховної роботи. 

4.4. Форма та термін проведення випускної атестації визначаються пе-

дагогом та затверджуються адміністрацією закладу. 

4.5. Керівники гуртків складають перелік екзаменаційних предметів 

згідно критеріїв оцінювання знань, вмінь та навичок вихованців за 

освітньою програмою та розробляють екзаменаційні білети згідно 

встановленої форми, які затверджуються директором закладу. 

4.6. За 10 днів до проведення випускних іспитів керівники гуртків на-

дають характеристики вихованців, що випускаються та їх портфоліо в мето-

дичний кабінет ЦДЮТ за встановленою формою. 

4.7. Склад атестаційної комісії затверджується директором ЦДЮТ. До 

складу атестаційної комісії входять заступники директора з НВР,НМР, ме-

тодисти, зав. відділом художньо-естетичного виховання, керівники гуртків – 

методисти. 

4.8. Атестаційна комісія оцінює теоретичні та практичні знання 

вихованців за 12- бальною шкалою та оформлює відповідний протокол ви-

пускного екзамену. 
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5. Порядок видачі Свідоцтва про позашкільну освіту. 

5.1. Свідоцтво про позашкільну освіту видається вихованцю, якщо це 

обумовлено освітньою програмою гуртка або творчого об’єднання. 

5.2. Свідоцтво про позашкільну освіту видається вихованцю, який 

повністю виконав навчальну програму та успішно склав випускні іспити. 

5.3. Рішення про видачу Свідоцтва  про позашкільну освіту 

приймається атестаційної комісією закладу на основі Протоколу випускних 

іспитів. 

5.4 Форма  Свідоцтва про позашкільну освіту є єдиною для всіх 

колективів Центру. У Свідоцтві вказуються: назва закладу, прізвище, ім’я, 

по-батькові випускника, рік народження, напрямок діяльності, назва 

освітньої програми, назва колективу, дата видачі, реєстраційний номер. 

Свідоцтво завіряється печаткою ЦДЮТ: «Центр дитячо-юнацької творчості 

ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської 

ради Запорізької області». 

5.5 До Свідоцтва про позашкільну освіту додається «Додаток» з ре-

зультатами випускних екзаменів. 

5.6. Видача Свідоцтв про позашкільну освіту фіксується в журналі 

«Облік реєстрації та видачі Свідоцтв про позашкільну освіту» за підписом 

вихованців. У випадках відсутності дитини право підпису мають батьки або 

керівник дитячого колективу ( особи, які замінюють батьків). 

 

                                                                                                              
 Додаток Б 

 

Протокол результатів проміжної та підсумкової атестації вихован-

ців ЦДЮТ 

__20..___/ 20..__________________ навчальний рік 
 

Назва дитячого об’єднання_________________________________________ 

ПІБ педагога_____________________________________________________  

№ групи________ дата проведення заняття__________________________ 

Форма проведення________________________________________________ 

Члени атестаційної комісії_________________________________________ 

                                                    

                             Результати проміжної та підсумкової атестацій 

№

 з/п 

Прізвище, 

ім’я вихо-

ван ця 

Рік нав-

чання 

Рівень 

навчання 

Зміст 

проміжної 

атестації 

Результатп

роміжної 

атестації 

Зміст 

підсумко

вої 

атестації 

Результат 

підсумкової 

атестації 

1        

За результатами підсумкової атестації ___________вихованців переведено на на-

ступний рік (рівень) навчання. 

Залишено _____________ для продовження навчання на тому ж рівні (році). 

Вибуло________ вихованців. 

Підпис педагога:                                    Підпис членів атестаційної комісії: 
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Додаток В 

ПОРТФОЛІО  ВИПУСКНИКА 

 1. Титульний аркуш — назва управління освіти, якому підпорядкова-

но заклад, назва закладу освіти, назва гуртка, прізвище, ім’я, по батькові гу-

ртківця та прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка. 

2. Візитна картка гуртківця, яка містить паспортні дані, назву зага-

льноосвітнього та позашкільного навчального закладу, адреси та телефони 

для контакту, визначення творчої чи наукової теми, над якою працює учень, 

особисті завдання (наприклад, участь у самоврядуванні — староста гуртка, 

лідер групи, який працював  над певним завданням), науково-дослідна ро-

бота — особисті завдання, які виконує учень, та завдання його групи, якщо 

він лідер. 

3.  Презентація творчих робіт (їх фотографії) чи науково-дослідних 

робіт. Відгуки, рецензії на творчі роботи, рекомендації щодо участі у 

різноманітних заходах. 

4.  Відзнаки: грамоти, дипломи, листи подяки батькам (ксерокопії). 

5.  Інформація про участь у фестивалях, конкурсах та інших заходах 

за напрямком роботи гуртка: самозвіт про участь. 

 

                                                                                                   Додаток Г 

 

              Зразок заявки на проведення випускної атестації 

 

Голові атестаційної комісії  директору  

ЦДЮТ Балабану О.К.  

керівника гуртка___________________ 

 

                                                      Заява 

 

     Прошу допустити до кваліфікаційних випускних іспитів вихованців гур-

тка______________ (додається повний список випускників) в 201__ - 201___ 

навчальному році 

 

Дата _______                                                                     Підпис______ 
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Додаток Д 

 

Зразок оформлення екзаменаційних білетів  

 

ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

ім. Є.М. РУДНЄВОЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Комплексний екзамен гуртка «Дебати» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

 

1. Дебати в житті суспільcтва. Чому навички дебатера важливі для жит-

тя. Принципи дебатів. 

2. Діловий етикет. Що таке етикет. Історія етикету.  

3. Тести на логіку. 

4.  Презентація соціального проекту (практика). 

5. Ораторська майстерність. Випускна промова (практика). 

 

 

          Директор ЦДЮТ                                              Балабан О.К. 

          Керівник гуртка «Дебати»                             Масютіна М.Е. 

 

Примітка: 

- до кожного білету входять питання всіх вивчених дисциплін; 

- за потребою до білету додаються практичні завдання; 

- для відповідей на питання додаються дидактичні матеріали, схеми,таблиці та 

інша наочність; 

- кількість екзаменаційних білетів залежить від курсу навчання та кількості пре-

дметів, що вивчались; 

- при підготовці до екзамену необхідно підготувати зразки відповідей на всі пи-

тання і провести підготовчі консультації з вихованцями; 

- екзаменаційні білети мають бути надруковані в форматі А5, гарнітура - Times 

New Roman, розмір шрифту -14 (назви) та 12 (зміст білета), міжрядковий інте-

рвал - 1;  поля: верхнє - 30 мм, ліве – 30 мм, праве - 15 мм) . 


