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1. Вступ
Упродовж 2015 року підлітковий клуб працював над реалізацією таких
завдань:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально – громадського
досвіду;
- виховання поваги до Конституції України;
- виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв,
традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і
народів;
- виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку;
- формування свідомого й відповідального ставлення до власного
здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм, профілактика
бездоглядності, правопорушень;
- виховання у вихованців клубу свідомого ставлення до власної безпеки
та безпеки оточуючих;
- формування здорового способу життя.
Різні завдання реалізовувались через проведення різних виховних заходів.
Пріоритетними напрямом в роботі підліткового клубу є художньо-естетичний
напрям, які є основним важелем виховної роботи підліткового клубу, проте в
роботу підліткового клубу на 2016 рік включено ряд розважальних заходів, та
заходів метою яких є профілактика алкоголізму наркоманії серед підлітків.
Художньо-естетичний напрям діяльності дає можливість в реалізації основних
завдань підліткового клубу, забезпечує розвиток творчих здібностей,
обдарувань.
Проблемне питання закладу: «Створення умов для розвитку
і
самореалізаціі особистості з використанням нових педагогічних технологій».
Пріорітетним завданням клубу стоїть популяризація, активізація діяльності
підліткового клубу, реалізація завдання лежить через активну співпрацю з
навчальними закладами, районною
бібіліотекою залучення дітей з
малозабезпечених, багатодітних родин, участь в обласних районних фестивалях
та акціях.
В 2015 році до роботи в підлітковому клубі було залучено 35 дітей
підліткового віку, з різних навчальних закладів у м. Березне.
Використовуючи специфічні форми та методи роботи, підлітковий клуб не
тільки реалізовував вище поставлені завдання, але й впливав на формування її
світогляду.
Протягом року було проведено ряд цілеспрямованих заходів по
формуванню всебічної культури особистості, яка реалізується через такі

напрямки діяльності клубних установ, як: формування правової та побутової
культури, гуманістичної моралі, духовності, естетичних якостей особистості,
патріотичне виховання а саме: уроки етикету,тренінгові заняття, дискусії на
різні тематики «Тату за і проти», «Пірсинг мода чи засіб проявити себе», бесіди,
години спілкування: «Про що розповів сімейний альбом», проведення гри «Поле
чудес» та ін.
Також проведено ряд занять з дітьми на розвиток творчих здібностей, де
різновікові групи мають змогу стати активними співучасниками творчого
процесу, набути необхідних знань та навичок, які сприяють формуванню у
особистості потреби творчого підходу, пошуку оригінальних нестандартних
рішень в розв’язанні будь-якого завдання. А саме, протягом року діти мали
змогу не тільки провести весело своє дозвілля та знайти друзів в клубі, а й
навчитися самим складати та розгадувати ребуси та сканворди, вишивати
нитками та бісером, викладати картинки природнім матеріалом та бісером.
Вирішення питань організації відпочинку різних вікових груп посідає
важливе місце у роботі підліткового клубу, тому було проведено ряд
розважальних заходів з використанням різноманітних клубних форм: вечори
відпочинку (Свято Валентина, свято 8-го березня, конкурсно-ігрові програми
(«Умілі ручки, свято гумору «Сміхопанорама», свято матері, виставки робіт
дітей та ін..), дискотеки та дні іменинника, клубні вітальні тощо.
Підлітковий клуб Колорит виконує кілька функцій, а саме:
- інформаційно-освітня функція (забезпечується через популяризацію,
доведення та роз’яснення загальної інформації з різних питань.);
- культурно-виховна функція передбачає проведення цілеспрямованих
заходів по формуванню всебічної культури особистості, як: формування
правової та побутової культури, гуманістичної моралі (етика та етикет),
духовності, естетичних якостей особистості, патріотичне виховання громадян
тощо.
- розважально–рекреаційна функція направлена в першу чергу на
вирішення питань організації відпочинку різних вікових груп з використанням
різноманітних клубних форм: вечори відпочинку, конкурсно-ігрові програми,
дискотеки, клубні вітальні тощо.
Тривалість заняття в підлітковому клубі встановлюється і визначається
навчальними планами та програмами з урахуванням психофізіологічного
розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить
для вихованців віком від 6 до 7 років - 2 заняття по 35 хвилин з п’ятихвилинною
перервою, усіх інших – 2 заняття по 45 хвилин з п’ятихвилинною перервою.
Клуб організовує роботу з дітьми протягом календарного року.
Позашкільна освіта в клубі здійснюється диференційовано, відповідно до
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з
урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у
різноманітних організаційних формах: заняття, лекція, індивідуальна робота,

конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування,
репетиція, похід, екскурсія, практична робота та в інших формах.
До роботи в клубі залучаються діти та підлітки віком від 6 до 18
років.Клуб проводить набір учнів на безконкурсній основі.

Основні напрями
роботи

Січень
Зміст роботи

Контроль і керівництво 1.Підготовка до нового року, планування роботи.
2. Проведення круглого столу з лідерами клубу.
Обговорення поточних проблем та плану роботи.
(16 січня)
Навчально - виховна
1.Набір дітей до клубу та сформування груп.
робота
2.Проведення вступного заняття (18 січня)
3. Розповідь про традиції, закони клубу.
1.Опрацювання навчальних програм гуртків
Інформаційнопозашкільних навчальних закладів.
методична
робота
Масова робота клубу,
1.Організація занять з дітьми по бісероплетінню,
оздоровчо –
оздоблення горщиків для квітів, ваз бісером перлинами та
екскурсійна робота
намистинками. ( протягом місяця)
Фінансово 1.Упорядкування журналів обліку показників лічильника
господарська
2. Подання графіку обліку робочого часу.
діяльність
( до 16 числа щомісячно)

Лютий
Контроль і керівництво 3.Складання плану чергування, та узгодження графіку.
( до 20 лютого)
Навчально - виховна
1. Організація занять з дітьми по темі: «Вишивка
робота
нитками, бісером ікон, картин».
(Протягом місяця)
1. Проведення роз'яснювальної роботи з вихованцями
Інформаційнощодо збереження життя та здоров'я підлітків.
методична
робота
Масова робота клубу,
1. Ознайомлення дітей з рядом притч та історій, з метою
профілактики бездоглядності та безпритульності серед
дітей: «Про блудного сина», « Про два шляхи», « Про
оздоровчо –
мудреця», «Все в твоїх руках», «Історія Аліси в
екскурсійна робота
зазеркаллі».
Фінансово 1.Перевірка протипожежної безпеки.
господарська
2.Провести підписку на періодичні видання (за наявності
діяльність
коштів)
3.Складання плану чергування, та узгодження графіку.
( до 20 лютого)

Березень
Контроль і керівництво 1.Створення бази даних дітей малозабезпечених, дітей
інвалідів, та сиріт
(до 31 березня)
Навчально - виховна
робота
Інформаційнометодична
робота
Масова робота клубу,
оздоровчо –
екскурсійна робота

Фінансово господарська
діяльність

1. Ознайомлення з Шевченковою творчістю «Шевченкова
доля – доля України»
(31 березня)
1. Вивчення передового досвіту педагогів району
(методичний районний кабінет)
1.Участь в обласному фестивалі соціальної реклами «За
здоровий спосіб життя»
(11-15 березня)
2. Участь в заходах присвячених до дня народження
Т.Г.Шевченка. (Будинок культури)
1. Поповнення та упорядкування інформаційного куточка

Квітень
Контроль і керівництво 1. Проведення круглого столу з лідерами клубу.
Обговорення поточних питань, контроль відвідування
дітей на канікулярний період.
(8 квітня)
Навчально - виховна
1.Організація дозвілля інтелектуальними іграми та
робота
конкурсами ( гра «Мільйонер»,«Монополія»),
розгадування ребусів, сканвордів,кросвордів,
пазлоукладання, складання логічних ігор.
(протягом місяця)
1.Ознайомлення з технологіями та організації
Інформаційнотрадиційних та нестандартних форм роботи на занятті.
методична
робота
Масова робота клубу,
1.Звітна виставка творчих робіт дітей «Весняні
оздоровчо –
візерунки»
екскурсійна робота
(Юнацька бібліотека)
Фінансово 1. Проведення інструктажів з техніки безпеки.
господарська
діяльність

Травень
Контроль і керівництво 1. Контроль відвідування дітьми підліткового клубу в
канікулярний період.
Навчально - виховна
1.Проведення акції «Чистота довкілля» прибирання
робота
прилеглої території та парку відпочинку.
(2 травня)
Інформаційно1 Ознайомлення з новітніми виховними технологіями.
методична
2. Проведення бесід на природоохоронну тематику
робота
(4,8,травня)
Масова робота клубу,
оздоровчо –
екскурсійна робота
Фінансово господарська
діяльність

1.Організація урочистого покладання квітів до обеліску
слави, участь в заходах присвячених до Дня Перемоги
над фашиськими загарбниками.
(9 травня)
1.Упорядкування журналів інструктажів з техніки
безпеки

Червень
Контроль і керівництво 1. Проведення аналізу навчально-виховної роботи в
клубі.
Навчально - виховна
1 Організація прогулянок до парку відпочинку та збір
робота
природного матеріалу в творчих цілях
( 4,11,18,30 червня)
Інформаційнометодична
робота

1. Оформлення дитячих робіт на творчу виставку
художньо-естетичного напряму.

Масова робота клубу,
оздоровчо –
екскурсійна робота

1 Виставка - ярмарок творчих робіт дітей до Дня молоді.
(Площа незалежності)
2.Організація рухливих, розважальних ігр в м’яч на ст.
«Колос»
( 4,11,18,30 червня)
1. Провести профілактичні ремонтні та господарські
роботи. ( 20 – 30 червня )

Фінансово господарська
діяльність

Вересень
Контроль і керівництво 1. Сприяти співробітництву з районною бібліотекою,
будинком дітей та молоді.
Навчально - виховна
робота
Інформаційнометодична
робота
Масова робота клубу,
оздоровчо –
екскурсійна робота
Фінансово господарська
діяльність

1. Підготовка та проведення Дня відкритих дверей
1. Виготовлення інформаційних листівок про діяльність
клубу та залучення до підліткового клубу дітей.
(1,2 вересня)
2. Створення візитаційної книги підліткового клубу.
1.Організація акції «Голуби миру»(30 вересня)
(Юнацька бібліотека)
1. Підготовка до опалювального сезону.
2. Виконати роботи відповідно до вимог пожежної
безпеки

Жовтень
Контроль і керівництво 1.Контроль виконання наказів, Законів України «Про
позашкільну освіту», «Про мови»; розпоряджень,
інструкцій, інших нормативних документів
Навчально - виховна
робота

Інформаційнометодична
робота
Масова робота клубу,
оздоровчо –
екскурсійна робота
Фінансово господарська
діяльність

1.Організація занять з дітьми з метою профілактики
наркоманії та алкоголізму серед підлітків. Проведення
бесід: «Міфи про наркотик» «Все про здоровий спосіб
життя». Перегляд кінострічок «Правда про паління» та
правда про наркотик» (протягом місяця)
1.Створення куточка здоров’я з цікавою інформацією та
літературою
( 21 жовтня)
1. Участь в обласному фестивалі підліткових клубів
«Спорт для всіх».
(м.Рівне)
1.Упорядкування журналів обліку показників лічильника
2. Подання графіку обліку робочого часу
( до 16 числа щомісячно)

Листопад
Контроль і керівництво 1.Контроль та поповнення куточка інформації для
батьків, організація співпраці з батьками.
Навчально - виховна
робота

Інформаційнометодична
робота
Масова робота клубу,
оздоровчо –
екскурсійна робота
Фінансово господарська
діяльність

1. Організація занять з дітьми з метою пропаганди
здорового способу життя підлітків. Проведення занять та
бесід: «Безпека харчування», «Культура здоровя»,
«Соціальні небезпеки», «Духовний розвиток та здоровя».
(протягом місяця)
1. Проведення інформаційних бесід на тему:
«Фізіологічний розвиток організму в підлітковому віці»,
«Культура спілкування з протилежною статтю».
(11,18,25 листопада)
1.Організація збору природного матеріалу в творчих
цілях (листочків, гілочок, квітів і т.д.).
1. Подання графіку обліку робочого часу.
( до 16 числа щомісячно)

Грудень
Контроль і керівництво 1 Проведення круглого столу з лідерами клубу.
Обговорення поточних проблем та аналізу роботи за
поточний рік.
Навчально - виховна
1.Організація занять з дітьми на тему: «Новорічна
робота
композиція», виготовлення різдвяної прикраси,
новорічної іграшки, ялинки, сніговика з підручних
матеріалів.
(протягом місяця)
Інформаційно1.Прогулянка до Святопокровського Храму, до свята Св.
методична
Миколая, відвідання недільної школи.
робота
(18 грудня)
Масова робота клубу,
1.Організація тематичної дискотеки «Недамо СНІДУ
оздоровчо –
шансу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ.
екскурсійна робота
Фінансово господарська
діяльність

1. Інструктажі техніки безпеки на льоду.
2. Перша медична допомога при переломах кісток.

