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І. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БЛОК

В наш час позашкільна освіта працює в площині нових організаційних та 
нормативно - правових умов, які визначені пріоритетними напрямами розвитку 
системи освіти України в цілому. Так, стратегічним орієнтиром виступає 
досягнення нової якості освіти у поєднанні зі створенням розвивального 
середовища для духовного прогресування дітей та молоді, залученням їх до 
цінностей національної та світової культури, професійним та життєвим 
самовизначенням, становленням громадянських якостей на базі 
соціокультурних відносин.

Позашкільна освіта -  це один із соціальних інститутів дитинства, що 
створений та існує для дітей, їх навчання, виховання, розвитку. Це сфера 
соціального попиту, де замовниками та користувачами освітніх послуг 
виступають діти та їх батьки, а також суспільство та держава.

Позашкільна освіта здатна суттєво впливати на якість життя, бо заохочує 
дітей до організації здорового способу життя, до розкриття творчого потенціалу 
особистості, до досягнення суспільно важливого результату. Цей вид освіти 
розвиває нахили та інтереси, моральні та вольові навички, формує характер та 
принципи громадянської позиції, організує змістовне дозвілля, протидіє 
негативним явищам в дитячому та молодіжному середовищі, забезпечує захист 
прав дитини.

Вищезазначені причини зумовили необхідність розробки Стратегії 
розвитку Дитячо- юнацького центру Дарницького району м. Києва, далі (ДЮЦ) 
на 2022-2026 рр.

Стратегія ДЮЦ спрямована на реалізацію державної політики України в 
сфері позашкільної освіти.

Законодавчою основою для розроблення Стратегії є: Конституція 
України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну 
освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Декларація прав людини, 
Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення 
виживання, захисту і розвитку дітей, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України № 433 від 
06.05.2001 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних 
закладів, Положення про позашкільний навчальний заклад, інші нормативно - 
правові документи, Статут закладу.



II. АНАЛІТИЧНИЙ БЛОК
Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва -  комплексний 

заклад позашкільної освіти. За роки діяльності накопичений значний досвід, 
склались певні традиції закладу у питаннях творчого розвитку та виховання 
дітей, які підтримує та забезпечує педагогічний колектив. Функціонування та 
розвиток ДЮЦ визначається, в першу чергу, інтересами та попитом різних 
категорій дітей та підлітків.

Мета: розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, культури, 
фізичної культури, технічної та інших видів творчості, здобуття ними 
первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 
подальшої само- та/або професійної реалізації.

Місія: створення практичних умов для розвитку творчих задатків кожної 
дитини; формування креативної, активної, відповідальної особистості, здатної 
приймати виклики сучасності.

Візія:
- створення безбар’єрного доступу до позашкільної освіти та 

сприятливого освітньо - творчого середовища;
- формування життєвих компетентностей вихованців;
- закріплення позиції лідера серед закладів позашкільної освіти.

Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра,
духовність, лідерство, відповідальність.

Наш формат -  нове українське позашкілля.

Пріоритетними завданнями ДЮЦ на визначений період лишаються:
- дотримання нормативно-правової бази;
- модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів 

держави та суспільства, на основі сучасних підходів;
- збереження та збільшення мережі гуртків закладу позашкільної 

освіти; реалізація освітньої програми, робочого навчального плану 
закладу і навчальних програм з усіх напрямів гурткової роботи 
закладу;

- урізноманітнення напрямів гурткової роботи з урахуванням запитів 
вихованців та їх батьків;

- впровадження сучасних педагогічних технологій; удосконалення 
системи навчально-методичної роботи на основі інноваційних технологій, 
оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на 
основі, впровадження компетентнісного підходу за основними напрямами 
позашкільної освіти;

- впровадження інновацій у практику;
- забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників;



- сприяння розвитку самоосвіти педагога в системі формування його 
професійної компетентності шляхом відвідування семінарів, майстер- 
класів, відкритих занять колег, воркшопів, конкурсів, тощо;

- вдосконалення рейтингової системи оцінювання навчально-виховної 
діяльності гуртків та педагогічних працівників закладу;

- поповнення та поновлення матеріальної бази закладу сучасним 
обладнанням, методичною та фаховою літературою;

- зміцнення матеріально-технічної бази шляхом залучення 
громадськості, спонсорів через участь у соціальних проектах.

Територіальні особливості існування -  поряд знаходяться два заклади 
дошкільної освіти, заклад загальної середньої освіти, Центр технічної 
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді.

Порядок вступу до ДЮЦ визначений Статутом, спеціальної підготовки для 
зарахування до гуртків закладу не потребується. Зарахування дітей 
здійснюється на основі інтересів та заяви батьків встановленого зразка, а також 
медичного висновку від лікаря для занять у хореографічних колективах.

У закладі організовано роботу 38 гуртків і творчих об’єднань за 
наступними напрямами позашкільної освіти:

- художньо-естетичний напрям( 34 гуртки),
- науково-технічний напрям /спортивно-технічний профіль/ (Ігурток),
- гуманітарний напрям (2 гуртка),
- туристично-краєзнавчий напрям (Ігурток)

Згідно штатного розпису у закладі працює 114 осіб, з них - 95 педагогічних 
працівників, 21 - сумісники. Всі мають відповідний рівень освіти, володіють 
фаховою майстерністю. Вища педагогічна або фахова освіта у 59 осіб, базова 
вища освіта (продовжують навчання) у 6 осіб, мають середню спеціальну 
освіту 19 осіб.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників представлений в такому 
вигляді:

- спеціалісти першої кваліфікаційної категорії: методисти - 3 особи, 
психологи -  2особи, спеціаліст-методист - 4 особи, керівники гуртка - 
58 осіб, з них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 54 
особи, звання «керівник гуртка - методист» - 4особи; акомпаніатори -  
15 осіб., мають вчене звання -  2особи.

Розподіл за віком: до ЗО років -  24особи,
31-40 р. -  17 осіб,
41-50 р. - 17 осіб,
51-55 р. - 6 осіб, 

більше 55 років - 30 осіб.
Відзнаки і нагородження:



знак «Відмінник освіти України» - 5 осіб, 
заслужений діяч мистецтв України - 1 осіб, 
заслужений артист України - 3 особи, 
заслужений майстер спорту - 1 особа, 
член Національної спілки художників України - 1 особа.

Загальна кількість груп - 154, з них початкового рівня навчання - 27 груп, 
основного рівня - 94 групи, вищого рівня - 33 групи. Кількість вихованців у 
закладі становить 1885 чол.

Освітній процес організовано за чинними програмами, що мають гриф 
Міністерства науки і освіти України, а також за іншими програмами, що 
складені керівниками гуртків з дотриманням вимог до подібних документів та 
затверджені місцевими органами виконавчої влади.

У ДЮЦ проводиться методична робота, спрямована на вдосконалення 
освітнього процесу, програм, форм та методів діяльності гуртків та творчих 
колективів, підвищення майстерності педагогів.

Специфіка діяльності закладів позашкільної освіти визначає необхідність 
внесення змін, розвитку, критичної переоцінки творчості, тому що саме 
позашкільна освіта забезпечує мистецьке, соціальне, професійне, 
самовизначення дитячої особистості. Саме тому особливу увагу в цьому 
контексті набуває запровадження інновацій в освітній процес на гуртках, 
студіях, майстернях, тощо. Методична робота допомагає залученню в широку 
практику педагогічної новизни, тобто допомагає педагогам оновлювати свої 
знання та вміння, встигати за динамікою наукового та технічного прогресу, 
стимулює бажання шукати більш раціональні методи навчання.

Основними завданнями методичної роботи закладу є:
- спрямування змісту форм роботи на виконання нормативних 

документів;
- виявлення та розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей 

педагогів;
- обґрунтоване створення моделі методичного супроводу професійного 

зростання керівника гуртка в умовах закладу позашкільної освіти;
- оновлення освітнього простору; використання інноваційних технологій 

у практичній діяльності керівника гуртка; пропагування та впровадження 
передового педагогічного досвіду;

Форми методичної роботи:
- колективні: педагогічна рада; методичні об’єднання; виставки 

педагогічних і методичних матеріалів; науково-практичні конференції, 
семінари тощо;

- групові: презентації, тренінги, тощо;
- індивідуальні: курси підвищення кваліфікації, атестація, консультації, 

самоосвіта, участь у конкурсах педагогічної майстерності;



Одним із головних завдань методичної діяльності є забезпечення 
необхідних умов для творчої діяльності молодих керівників гуртків. Важливо, 
щоб молодий педагог набув у перші роки своєї діяльності творчий досвід, 
сміливість втілення нових технологій. З цією метою функціонує Школа 
молодого педагога «Агенти змін», діяльність якої, спрямована на вивчення 
молодими педагогами роботи досвідчених колег, опрацювання фахової 
літератури. У роботі використовуються методи опитувальної діагностики, 
анкетування, тестування; складаються індивідуальні плани методичного 
супроводу педагогів-початківців.

Під час роботи над Стратегією розвитку ДЮЦ, була створена ініціативна 
творча група, проведені обстеження і аналіз внутрішнього середовища закладу 
та зовнішніх чинників, які впливають на діяльність та розвиток позашкільного 
закладу . Підсумком роботи творчої групи є 8\\ЮТ-аналіз, що розкриває чотири 
категорії: §1геп§ІЇі8 (сильні сторони), у/еакпеззез (слабкі сторони), оррогШпШез 
(м о ж л и в о с т і) і іЬгеаІз (загрози).

8\¥ОТ- АНАЛІЗ

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

(8ІГЄП§ІЬ§)

• великий вибір гуртків
• досвідчені педагоги
• успішні колективи, які мають 

почесні звання
• власна будівля закладу
• безкоштовне навчання
• високі досягнення вихованців
• відомі випускники
• стійкі традиції
• започатковані районні 

конкурси
• висока відповідальність 

педагогів колективу

СЛАБКІ СТОРОНИ 

(\¥ЄакпЄ88Є8)

•  слабке виконання рішень 
адміністративної вертикалі

•  мала кількість молодих 
фахівців

•  низька відповідальність 
батьків

•  неготовність “дорослих” 
педагогів адаптуватись до 
сучасних обставин

• низька оплата праці
•  низька особиста мотивація 

педагогів **
•  байдужість керівників до 

розвитку гуртків
•  відсутня самоорганізація 

педагогів
•  малоефективна реклама 

закладу
•  слабкі комунікації в команді



МОЖЛИВОСТІ

(о р р о г іш іі і іе » )

•  публічні прояви ДЮЦ 
(офлайн та онлайн)

•  нові партнерства (заклади 
освіти, культури, фестивалі)

•  фандрайзинг
•  залучення молодих 

кваліфікованих кадрів до 
співпраці

•  зовнішня реклама закладу
•  співпраця із освітніми та 

культурними ГО
•  введення платних освітніх 

послуг
•  створення власних проектів

ЗАГРОЗИ

(Ііігеаіз)

•  локдаун (втрата контингенту 
вихованців ДЮЦ)

•  знецінення доступності 
освітніх послуг

•  антиреклама батьків'
•  відсутність додаткових 

джерел фінансування
•  форс-мажори
• суспільна небезпека
•  байдужість батьків до дітей
•  ґаджети та соціальні мережі
•  відсутність дозвілля дітей 

через перенавантаження у 
школі

•  індивідуальні особливості 
дітей

III. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Реалізація Стратегії ДЮЦ передбачає організацію низки заходів, 

виконання яких забезпечить сталість процесів розвитку закладу, зокрема: 

організаційно - управлінських, а саме:

- оптимізація організаційно - функціональної структури ДЮЦ, 

започаткування роботи нових профілів гурткової роботи згідно 

попиту дітей та учнівської молоді;

- упровадження дистанційних, змішаних форм навчання;

- удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

методико - технологічних, що визначають ефективність : *

- інноваційної діяльності педагогів - упровадження сучасних наукових 

основ (принципи, підходи, концепції, теорії), методик і технологій 

неформальної освіти, розроблення та реалізація соціально - освітніх 

проектів, створення ефективних систем освітньої роботи, тощо;

- оптимізація програмно - методичного забезпечення;



- формування ефективної системи підвищення фахового рівня 

педагогів;

- удосконалення інформаційно - методичного забезпечення, 

висвітлення перспективного педагогічного досвіду;

науково -  методологічних /що передбачають:

- розроблення навчальних, наочно -  дидактичних** матеріалів; 

технологічних карт;

фінансово -  господарських, що зумовлюють:

- створення безпечного середовища;

- зміцнення матеріально -  технічної бази закладу (поліпшення 

ресурсного забезпечення, сучасна інформатизація, тощо)

- успішний фандрайзинг, збільшення фінансових надходжень;

- формування системи платних освітніх послуг;

Окреслені стратегічні напрями є логічним продовженням інноваційної 

діяльності педагогічного колективу, результатом спільної роботи закладу як 

сучасної, відкритої до взаємодії, багатопрофільної освітньої системи, зі 

сформованою внутрішньою системою якості освіти.

За результатами стратегічної сесії були визначені основні напрямки розвитку 

організації:

Осучаснення освітнього процесу
Головне завдання даного напрямку -  це задовольнити сучасний творчий 

попит здобувачів позашкільної освіти. В основу осучаснення освітнього 

процесу покладені розвиток та підтримка національно -  патріотичного 

виховання молоді, запровадження проекту профорієнтаційного розвитку, 

організація творчого простору ДЮЦ. #

Основними завданнями цього напрямку вважаємо:

- створення творчого простору для відпочинку молоді в приміщенні 

ДЮЦ;

- аналіз мережі гуртків закладу та відкриття нових напрямків в ДЮЦ, а 

саме -  ІТ освіта, розвиток пізнавальних процесів дошкільника, журналістика і 

блогерство, підприємництво та інше;



- введення у навчальний процес ігор- симуляторів, сучасних інструментів 

для онлайн навчання;

- впровадження сучасних інформаційно -  комунікаційних і комп'ютерних 

технологій в освітній процес;

- набір дітей у заклад з 4 років, запуск багатокомпонентної програми
■«і

розвитку дітей дошкільного віку;

- розробка антибулінгової політики для закладу;

- організація заходів зі збереження та зміцнення здоров'я, активна 

популяризація здорового способу життя серед вихованців ДЮЦ;

- розробка сучасних програм для творчих таборів, створення нових 

напрямків творчих активностей на канікулярний період;

- розробка алгоритму дій по відходженню від позиції виключно формату 

дозвілля, що дасть можливість здобувачам позашкільної освіти отримувати 

більш якісні освітні послуги;

- організація проекту з профорієнтації для вихованців ДЮЦ, у рамках 

якого, важливо залучити нові партнерства, запровадити тестові методики 

визначення схильності особистості до виконання певного виду роботи, 

організувати презентації професій спільно з представниками навчальних 

закладів відповідно запитів вихованців;

- розробка програми із застосування освітніх технологій, спрямованих на 

формування ключових якостей здобувачів освіти;

- створення системи мотивації вихованців ДЮЦ, яка орієнтована на 

особистісний та командний розвиток;

- створення простору інформаційної взаємодії та соціально -  культурної 

комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно -  

ресурсний центр, тощо)

Покращення матеріально -  технічної бази закладу
Матеріально -технічні ресурси визначаються реальними потребами 

реалізації конкретних завдань, що є складовими Стратегії, відповідно до 

санітарно -  гігієнічних норм, правил охорони праці та безпеки життєдіяльності



з урахуванням типового переліку навчального обладнання та доступності 

сучасних інформаційно -  комунікаційних технологій.

Важливим напрямом роботи є систематизація господарської діяльності 

колективу закладу ( підтримка в належному стані матеріально -  технічної бази 

навчальних і технічних приміщень; догляд за зовнішнім та внутрішнім 

озелененням; навчально -  виробнича діяльність, тощо).

Тому важливими напрямами роботи щодо вдосконалення матеріально -  

технічної бази є :

- розширення технічної бази заклади шляхом добудови репетиційного 

приміщення для танцювальних колективів;

- законодавче оформлення та закріплення території з метою створення 

безпечного та креативного простору закладу у зеленій зоні;

- створення та контроль безпечних умов праці та навчання, дотримання 

санітарно -  гігієнічних вимог (засоби індивідуального захисту, температурний 

скрінінг, дезинфекція приміщень), безпеки життєдіяльності, охорони праці, 

протипожежної безпеки в закладі;

- матеріально -  технічне наповнення для гурткової роботи (матеріали для нових 

напрямів діяльності закладу, техніка для ІТ- гуртків, художні матеріали, 

костюми, тощо);

- модернізація комп'ютерної техніки та локальної мережі в закладі, що 

забезпечить розвиток сучасного освітнього простору;

- створення цікавого, творчого простору для відпочинку в межах будівлі ДЮЦ;

- оновлення матеріально -  технічної бази закладу: отримання сучасних, 

безпечних меблів та обладнання шляхом державного фінансування та 

спонсорської допомоги, що не суперечить чинному законодавству;

Забезпечення організаційно -  методичного супроводу
Основними чинниками забезпечення ефективності роботи за напрямами є :

- удосконалення науково -  методичного, інформаційно -  технологічного, 

матеріально -технічного забезпечення діяльності закладу;



- систематизація роботи щодо підвищення рівня професійно -  творчої 

компетентності педагогів закладу;

- впровадження відкритої та прозорої системи оцінювання для здобувачів 

освіти;

- розроблення системи моніторингу індивідуального розвитку вихованців,
%

створення портфоліо образу ідеального вихованця ДЮЦ;

- розроблення моніторингу індивідуального розвитку педагога, створення 

портфоліо образу ідеального педагога ДЮЦ;

- створення банку освітніх платформ, якими сучасний педагог може 

користуватись при підготовці до занять ;

створення уніфікованої платформи-банку методичних розробок, 

рекомендацій, сценаріїв для педагогічного колективу;

- подальший розвиток проекту Школи молодого педагога «Агенти змін», яка 

буде готувати членів колективу до атестації, надавати допомогу у адаптації 

нових працівників, впровадження програми менторського супроводу ;

- організація видання внутрішніх методичних збірок на основі розробок;

- проведення електронного навчання з використанням дистанційних освітніх 

технологій;

- організація навчання керівників гуртків закладу, які не мають педагогічної 

освіти, надання їм можливості отримати навички педагогічної та методичної 

роботи (методика проведення занять з урахуванням наукових засад);

- запуск напрямку з підтримки та залучення нових педагогів до фахового 

саморозвитку, розробка індивідуальних планів для кожного співробітника щодо 

проходження курсів підвищення його кваліфікації, отримання нових 

компетенцій та навичок;

- створення творчих груп для узагальнення та популяризації творчого досвіду 

педагогів, реалізацію масштабних заходів;

- створення та розвиток методичних об'єднань, в рамках яких можна буде 

організовувати та проводити методичні семінари, тренінги за напрямками;

- впровадження нових освітніх проектів і програм, орієнтованих на 

забезпечення права кожної дитини на якісну позашкільну освіту;



- підбір пропозицій навчальних програм для функціонуючих гуртків.

Залучення нового партнерства
На разі ДЮЦ має такі партнерства:

1. Український державний центр позашкільної освіти,

2. Київський університет ім. Бориса Грінченка,

3. Національний будинок органної та камерної музики,

4. Національна філармонія України,

5. Київська муніципальна академія музики ім Р. Глієра,

6. Палац культури « Дарниця»,

7. Дитячо -  юнацька спортивна школа «Дарниця»,

8. Спеціальна школа І- II ступенів № 12,

9. Позашкільний навчальний заклад «Центр по роботі з обдарованою молоддю 

на базі закладів Шевченківського району м. Запоріжжя» (Театр сучасної 

хореографії « Фенікс»),

10. Благодійний фонд « Повір у себе»,

11. Освітня агенція БЕС,

12. ГО « Українська академія лідерства»,

13. ГО « Логістичний штаб»,

14. ГО « Андріївський узвіз»,

15. Продюсерська компанія « Ма§іс Вох»,

16. Фундація Промування та Розвитку Бещад, Польща,

17. ТОВ допомоги молоді та дітям « РКОМУК» Польща,

18. Посольство Словацької республіки.

З метою оптимізації системи освітньої діяльності закладу, планується 

розширення партнерських зв'язків з освітніми та культурними установами, 

закладами професійної освіти, громадськими та державними організаціями.

Відповідно до цілей закладу, на перспективу, пріоритетним є партнерство з 

організаціями зі сфери професійної освіти, міжнародні позашкільні центри, 

громадські освітні організації, приватні освітні установи.



Створення додаткових джерел фінансування
Для залучення додаткових джерел фінансування планується наступна 

діяльність:

Грантова діяльність. Проведення тренінгів для педагогічного колективу з 

метою навчання працівників готувати грантові заявки та шукати нові 

інструменти для втілення нових проектів. Також планується визначення 

грантових конкурсів, які відповідають потребам закладу, та участь у цих 

конкурсах протягом 2022-2026 років.

Громадський бюджет. Даний інструмент є досить поширений у м. Києві, але 

не використовується активно позашкільною освітою. Тому планується 

проведення підготовки до написання проектів ГБ, навчання команди по 

створенню та просуванню соціальних проектів, а також щорічна участь у 

конкурсі Громадський Бюджет Києва.

Одним із стратегічних завдань закладу вважаємо необхідність 

проаналізувати діяльність гуртків ДЮЦ та запустити декілька тестових 

освітніх платних послуг. Це надасть можливість залучати кошти для розвитку 

закладу, забезпечувати базові організаційні потреби того чи іншого творчого 

колективу.

Залучення донорів та меценатів під окремі проекти ДЮЦ. Успішний 

фандрайзинг. Розробка чіткого алгоритму задля реалізації цього напрямку 

потребує активність адміністрації та закріплення відповідальної особи з добре 

відпрацьованими навичками комунікації та риторики. Адже саме приватне 

фінансування може допомогти реалізувати масштабні ідеї та створити сталі 

проекти, які будуть розвивати позашкільну освіту, а також популяризувати її .

Участь на краундфандингових платформах. Існує безліч платформ, які дають 

можливість залучати кошти під реалізацію культурних та освітніх проектів. Так 

як ДЮЦ, має свої ініціативи ( фестивалі, музичні конкурси, тощо), такий 

інструмент може допомогти отримати бажане фінансування , а також збільшити 

аудиторії та поширити впізнаваність власного бренду закладу.



Налагодження комунікацій
Комунікація є невід'ємною частиною розвитку організації. Вона забезпечує 

покращення та налагодження як внутрішніх так і зовнішніх процесів. 

Відповідно до потреб закладу, сьогодні є важливе завдання створення умов

розвитку бренду позашкільного освітнього закладу, щоб бути
'«і

конкурентоспроможними. Виокремлено наступні завдання на період 5 років, які 

допоможуть сформувати широку пізнаваність позитивного бренду ДЮЦ, 

збільшити кількість вихованців шляхом популяризації, залучити нових 

інформаційних партнерів, тощо.

Створення та підтримка зовнішніх комунікацій ДЮЦ на платформах 

УоиТиЬе, РасеЬоок, Іп8іа§гат. Ці платформи є на сьогодні надзвичайно 

важливими для комунікацій. На них можна збільшувати аудиторію, ділитись 

інформацією про події та заходи закладу, розвивати та популяризувати мережу 

гуртків ДЮЦ, тощо. Тому в рамках даного завдання, ціллю є створення 

стратегічного плану комунікації та регулярного ведення офіційних сторінок 

ДЮЦ.

Створення платформи для внутрішньої комунікації колективу ДЮЦ. Це 

допоможе поширювати розклад офіційних зустрічей та нарад, оперативно 

інформувати щодо календарного плану подій закладу, мати єдине 

комунікаційне джерело офіційної інформації від адміністрації ДЮЦ.

Розробка та створення фірмової продукції ДЮЦ

Налагодження роботи сайту закладу.

Створення брендбуку та популяризація лого ДЮЦ. Брендбук дозволить 

розширити впізнаваність закладу та створить умови і правила використання 

унікального стилю при розробці та публікації нових матеріалів. В свою чергу 

це зможе підвищити ефективність маркетингових заходів та сформує певний 

імідж позашкільного закладу.

Створення партнерства з інформаційними майданчиками та платформами. 

Мережа партнерств в інформаційній сфері надасть підтримку у реалізації 

проектів ДЮЦ, збільшить аудиторію та підвищить активність закладу в 

інформаційному полі.



- удосконалення системи роботи ДЮЦ, як комплексного закладу позашкільної 

освіти;

- реалізація права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної 

освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
Чк

- розвиток творчих здібностей, виховання та соціалізація особистості дитини в 

процесі пізнавальної, практичної, навчальної, творчої діяльності у сфері 

вільного часу;

- оптимізація соціально- педагогічних умов діяльності закладу для забезпечення 

гармонійного розвитку вихованців, реалізації їх творчого потенціалу в 

креативно - спрямованому позашкільному освітньому просторі району;

- забезпечення організаційно -  педагогічних, науково -  методичних, 

методологічних, технологічних засад розвитку позашкільної освіти, 

спрямованих на максимальне охоплення позашкільною освітою дітей та молоді;

забезпечення ефективності систем освітньої організаційно-масової, 

методичної та просвітницької роботи;

- досягнення високого рівня професійно -  творчої взаємодії та інноваційної 

спрямованості позашкільного педагогічного складу;

підвищення якості позашкільних освітніх послуг, основними 

характеристиками яких є компетентнісна спрямованість;

- зорієнтованість на вихованні' здорової , інтелектуально та творчо розвиненої, 

духовно багатої особистості з активною громадянською позицією;

- відкритість для співпраці, реалізації освітніх проектів і програм;

- розширений спектр послуг, орієнтованих на професійне самовизначення 

вихованців;

- конкурентноспроможність на ринку освітніх послуг, що забезпечується 

належним рівнем інформаційно-методичної та науково-методологічної роботи, 

створенням безпечного освітнього середовища.



Метрики вимірювання результату впровадження стратегії
Основними метриками для вимірювання результатів реалізації стратегії 

ДЮЦ є кількісні та якісні показники .

Кількісні показники:

-кількість вихованців збільшилась на 30%;

- матеріально -  технічна база закладу покращилась відповідно до нових 

напрямів діяльності закладу ( 5 нових гуртків з мат -  технічною базою ) ;

- залучення молодих працівників у команду (зниження середнього віку 

працівника до 35 років);

- розширення мережі гуртків ДЮЦ( запуск 5 нових напрямів діяльності)

Якісні показники:

- наявність почесного звання у кожного творчого колективу закладу;

- наявність історії успіху колективів та окремих випускників, які завдяки 

позашкільній освіті обрали професію та вийшли на високий професійний 

рівень;

- вмотивовані та кваліфіковані педагоги, які модернізують існуючі освітні 

програми відповідно до вимог здобувачів позашкільної освіти та створюють 

інноваційні методики роботи в рамках розвитку власної компенеції.


