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Пояснювальна записка 
до річного плану роботи з дітьми, підлітками, молоддю та дорослим населенням ЦСПК «Спорт для всіх» 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на 2021-2022 навчальний рік 
 

Загальні засади 
 ЦСПК «Спорт для всіх» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента 
України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, рішеннями Київської 
міської ради,наказами й іншими нормативно - правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються освіти; правилами 
і нормами охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку ЦСПК «Спорт 
для всіх»; наказами та розпорядженнями директора ЦСПК «Спорт для всіх»  
та навчальними  програми з видів спорту. 

Фізична культура в Україні є часткою загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, 
розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 
особистості. Практика свідчить, що фізична культура, до складу якої входять фізичне виховання, спорт та фізична 
рекреація, є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності дітей,молоді, дорослого населення 
задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку 
дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Тому, колектив ЦСПК «Спорт для всіх» прикладає великих  зусиль для 
розвитку фізичної культури та спорту, завжди перебуває у пошуку ряду виховних, освітніх завдань фізичного розвитку, 
фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної рекреації. 

В підліткових  клубах  ЦСПК «Спорт для всіх» організовано  гуртки та спортивні секції: «Вільна боротьба», 
«Картинг», «Кікбоксинг», «Настільний теніс», «Шахи», «Авіамодельний спорт», «Кулачний бій», «Оздоровча 
гімнастика», «Атлетична гімнастика», «Акробатика», «Футбол», «Юні інженери», «Тайський бокс» «Юний десантник», 
«Велоспорт», «Вільна боротьба», «Греко – римська боротьба», «Тхеквондо», «Бокс», «Дзюдо», «Влучний стрілець», 
«Спортивно-бальні танці». 
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Займаються в гуртках 731 дітей, підлітків, молоді з них осіб пільгової категорії 76 осіб. Напрямок діяльності клубів: 
фізкультурно-оздоровчий, спортивно-технічний, різнопрофільний, кожен з яких приймає участь по своїй спеціалізації в 
змаганнях, турнірах, чемпіонатах, конкурсах, фестивалях прививаючи любов до фізичної культури та спорту.  

Режим щоденної роботи  педагога-організатора, керівника гуртка ЦСПК «Спорт для всіх» визначається розкладом 
занять, що затверджується на навчальний рік директором ЦСПК «Спорт для всіх. Розподіл годин складається згідно з 
вимогами програм з видів спорту.  

 
Основні завдання роботи ЦСПК «Спорт для всіх» на 2021-2022 н. рік. 

1. Відволікати дітей та підлітків від вулиці та залучати їх до фізично-оздоровчих груп, гуртків з видів 
спорту,спортивно-технічні гуртки. 

2. Проводити організацію діяльності фізично-оздоровчих, груп, спортивних гуртків з урахуванням потреб, інтересів 
дітей та підлітків для більш повного розвитку кожної дитини. 

3. Створити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, морального та духовного розвитку неповнолітніх. 
4. Виховувати любов до фізичної культури і спорту, розвивати фізичні уміння та навички. 
5. Розвивати інтерес до пізнання історії спорту нашої країни. 
6. Виховувати патріотизм у дітей, любов до України, формувати прививати інтерес до історії свого народу, прививати 

любов до рідної мови. 
7. Шанування духовних цінностей, поваги до державного та суспільного устрою, почуття власної гідності, 

відповідальність перед законом за свої дії. 
8. Брати участь у районних, міських, міжнародних змаганнях, а також у чемпіонатах України з різних видів спорту. 
9. Організовувати та відкривати нові гуртки в підліткових клубах. 
10. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру 

 
 
 

 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№  Найменування заходів Дата проведення Місце 
проведення 

Відповідальні 
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1 Організовувати та створювати умови для роботи гуртків та 
спортивних секцій в п/клубі з урахуванням потреб. 

Протягом року п/клуби Директор, 
заступник директора 

2 Залучення до роботи з дітьми, підлітками та дорослим 
населенням кваліфікованих тренерів, спеціалістів різного 
профілю. 

Постійно п/клуби Директор, 
заступник директора 

3 Укласти цивільно-правові договори з 
тренерами спортивних секцій та гуртків. 

Вересень-
жовтень 

2021р 

ЦСПК 
«Спорт для 

всіх» 

Директор 

4 Організувати та провести - «1вересня-День відкритих дверей » - 
ознайомити дітей та підлітків з роботою гуртків в п/клубі. Запис 
дітей та підлітків до гуртків та спортивних секцій 

з 01.09.-
15.09.2021р 

п/клуби Педагог-організатор, 
керівники гуртків 

5 Організувати та відкрити новий підлітковий клуб «Темп» в 
новому 2021-2022 навчальному році. 

до 
01.09.2021р 

п/клуб «Темп» 
вул. Генерала 
Вітрука, 10 А 

Директор, заступник 
директора, педагог-

організатор 
6  Організувати нові гуртки та спортивні секції в п/клубах для 

дітей, молоді в новому 2021-2022 навчальному році. 
до 15.09. п/клуби Директор, 

заст. директора, 
педагог-організатор 

7 Розвивати ділові зв’язки з підприємствами, комерційними 
організаціями району, залучати їх до благодійної діяльності. 

Протягом року Святошинсь 
кий район 

Директор, заступник 
директора, педагог-

організатор 
8 Розвивати ділові зв’язки з депутатами районних та міських рад 

та залучати їх до благодійної діяльності.  
Протягом року Святошинсь 

кий район 
Директор, 

заст. директора, 
педагог-організатор 

9 Організувати та провести лекції, бесіди, відкриті заняття, 
зустрічі з видатними людьми в п/клубах. 

Протягом року п/клуби Директор, 
заступник директора, 
педагог-організатор 

10 Організація: Червень, 
липень, серпень 

п/клуби Директор, 
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 літніх фізкультурно-оздоровчих таборів в п/клубах - без 
харчування, для вихованців п/клубів та дітей 
Святошинського району та  

 організація виїзних оздоровчих таборів. 

2022р. заступник директора, 
педагог-організатор 

11 Організувати і провести навчально-тренувальний процес в 
ЦСПК «Спорт для всіх» під час карантину. 
 

Під час 
карантину 

п/клуби Директор, 
заступник директора, 
педагог-організатор, 
керівник гуртка 

ІІ. ВИХОВНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 
№ Найменування заходів Дата проведення Місце 

проведення 
Відповідальні  

1 В першу чергу залучати дітей, підлітків, які перебувають на 
обліку у службі у справах дітей,  малозабезпечених, багатодітних 
сімей, дітей-сиріт, дітей, що залишились без батьківського 
піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО, дітей із сімей 
переселенців до гуртків  п/клубів за місцем проживання.  

Протягом року п/клуби Педагог-організатор, 
керівник гуртка 

2 Розробити і провести цикл бесід правової тематики з метою 
запобігання скоєння злочинів серед підлітків схильних до 
правопорушень. 

Протягом 
року 

п/клуби Педагог-організатор 

3 Формувати системне уявлення вихованців про державу та право; 
поглибити їх знання про соціальні та правові норми, галузі права, 
правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність; 
виховувати необхідність дотримання законів; непримиренність 
до противоправної поведінки; використовувати набуті знання у 
практичному житті. 

Протягом 
року 

п/клуби Педагог-організатор, 
керівник гуртка 

4. Провести систематичну роз’яснювальну роботу серед 
вихованців п/к за місцем проживання про здоровий спосіб життя, 

Протягом року п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 
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про розповсюдження та шкоду алкоголю, паління, токсикоманії, 
наркоманії, СНІДу 

5. Надати своєчасну психолого-педагогічну підтримку дитині, яка 
опинилася в складній життєвій ситуації. 

Протягом року п/клуби Педагог-організатор 

6. Провести заходи:    
• по профілактиці шкідливих звичок у молодіжному 

середовищі: 
• заходи по профілактиці бездоглядності і правопорушень з 

дітьми, підлітками; 
• заходи правового виховання; 

це: міні-бесіди, бесіди-застереження, «Круглі столи», години 
спілкування, відеоролики, перегляд слайдів, виховні години, 
анкетування, групові та індивідуальні бесіди, диспути, тренінги,  
перегляд фільмів, слайдів по тематиці, заходи  з представниками 
правоохоронних органів, служби  СД, психологом та інш.  

За окремим 
графіком роботи 

педагога-
організатора 

3 рази на місяць 

п/клуби Заступник директора, 
педагог-організатор, 
керівник гуртка 

1. Заходи по профілактиці шкідливих звичок у дітей, підлітків, молоді 
№ Заходи Дата 

проведення 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

1 Виховна година: «Колектив починається з мене» - вихованцям  
- розуміти і поважати один одного, удосконалювати вміння 
толерантного спілкування. 

Вересень  
 2021р 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

2 Бесіда: «Чи знаєте Ви?» - про шкоду тютюнопаління, куріння 
кальяну в підлітковому віці, шкоди для здоров’я, порушення 
психіки, зниження працездатності, шлях до хвороб. 

Жовтень 
2021р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

3 До Міжнародного Дня відмови від куріння  
(18 листопада). 
Перегляд відеоролика: «Правда про тютюн» - поглибити знання 
вихованців про негативний вплив тютюну на організм людини. 
Виховувати прагнення до здорового способу життя, формувати  

Листопад 
2021р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 
п/клубу 
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у підлітків якостей сильної особистості та здатності  
протистояти тютюновій індустрії. 
Гра для підлітків в запитаннях і відповідях: 
 «Чи знаєте Ви?» - про вплив куріння на організм дитини. 

4 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  
Година спілкування: «Життя прекрасне – 
 не згуби його!» - обізнаність вихованців про ВІЛ-інфекцію/СНІД 
, яким чином передається дана інфекція. 

Грудень 
2021р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

5 Бесіда:«Спорт – рятівник пагубних звичок!» - 
довести несумісність повноцінного життя із 
вживанням слабоалкогольних напоїв,  
розвивати бажання вести здоровий спосіб життя. 

Січень 
2022р. 
 

п/клуби Педагог -організатор, 
керівник гуртка п/к 

6  03 лютого - День боротьби з ненормативною лексикою. 
Виховна година: «Культура спілкування» - виховувати 
культуру спілкування, повагу до оточуючих і спонукати до 
морального самовдосконалення. 

Лютий 
2021р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

7 Перегляд відео-лекції: «Ім’я біди – наркоманія!» - 
ознайомити  молодь з основними наслідками  негативного 
явища як наркоманія. 

Березень 
2022р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

8  7 квітня - Всесвітній день здоров’я.  
Відеоролик: «Корисні та шкідливі звички» - 
 виховувати у дітей бережливе ставлення до свого здоров’я. 

Квітень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

9 31 травня - Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням.  
Виховна  година: 
 «Куріння-НІ! Спорт -ДА!» - про зміцнення і збереження   
здоров’я. 
Анкетування: «Що я знаю про куріння».  

Травень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 
п/клубу 

10 Усний журнал: «Здорові звички-здоровий спосіб життя»: 
 «Від шкідливої звички до хвороби, один корок» 
 «Вчися доброму – погане на ум не прийде». 

 

Червень 
2022р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 
п/клубу 

2. Заходи по профілактиці бездоглядності і правопорушення 
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1 Перегляд фільму:«Мої права. Мої  обов’язки».  Вересень 
2021р.  

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

2 Відеофільм: «Правова планета дитинства!»  Жовтень 
2021р.  

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

3 Міні-бесіда: «Закон треба знати!» 
 

Листопад 
2021р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

4 Ділова гра: «Закон і підліток!» - коментар конкретних 
кримінальних прикладів та їх аналіз. 

Грудень 
2021р. 

 п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

5 Бесіда застереження: 
«Умій передбачати, уникати, діяти в небезпечних ситуаціях – 
виховання  непримиренності до негативних явищ. 

Лютий 
2022р. 
        

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

6 Виховна година: «Правопорушення в підлітковому віці» - комента  
конкретних кримінальних прикладів.  

Березень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

7 Міні-бесіда: «Поговоримо про закон України!» -  
виховувати у підлітків зацікавлення щодо правових законів 
України.  

Квітень 
2022р. 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

8 Відеоролик: «Наркоманія –дорога в нікуди!» - коментар 
конкретних кримінальних прикладів та їх аналіз. 

Травень 
2022р.  

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

3. Заходи правового виховання 
1 
 

 Гра- змагання: «Чи знаєш ти закон?»- виховувати у підлітків 
зацікавлення щодо правових знань. 

Жовтень 
2021р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

2 20 листопада – Всесвітній день прав дитини. 
Виховна година: «Наші права – щасливе дитинство!» 

Листопад 
2021р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

3 10 грудня-Міжнародний день прав людини.  
Міні-бесіда:«Закон про мене – мені про закон»- навчити 
вихованців визначати у повсякденному житті правові ситуації 
та встановлювати шляхи їх розв'язання. 

Грудень 
2021р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

4 Міні-бесіда: «Чи знаєте Ви?» - поглибити знання учнів про права 
і обов’язки громадян України. 

Січень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 
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5 Міні-бесіда: «Правова планета дитини» - ознайомити зі 
статтіями Конвенції ООН про прав дитини. Виховання 
патріотичних почуттів поваги до Конституції України. 

Лютий 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

6  Бесіда: «Що таке правопорушення, їх види» - розширювати 
знання про права та закони підлітка». 

Березень 
2022р. 

п/клуби Педагог -організатор, 
керівник гуртка п/к 

4 Виховна година: «Любов і доброта – ідеали справжньої людини» 
- виховувати у дітей, підлітків доброту. Довести, що можливість 
зробити світ трохи краще, знаходиться в кожному з нас. 

Квітень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

5 Міні-бесіда: «Булінг» (цькування) - ознайомити дітей, підлітків 
із понятями доброти, честі, справедливості, формувати такі 
людські цінності: ввічливість, милосердя, людську 
гідність,чуйність, любов і повагу до ближнього. 

Травень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

6 28 червня - День Конституції України 
Міні-бесіда: «Конституційні обов’язки громадян 
України», «Символи України». 

Червень 
2022р. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

8 Надавати цифрові та письмові звіти з фото доказами про 
проведену роботу для служби СД Святошинського району м. 
Києва.  

1раз у квартал п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

4. Естетичне, патріотичне виховання 
1 Провести заходи - міні-бесіди, відеоролики, змагання, відкриті 

уроки, велопрогулянки, прогулянки, інформаційні години, уроки 
пам’яті, фотовиставки, виховні години: 
 до Дня знань;   
 до Міжнародного Дня Миру; 
 до Дня захисника України;  
 до свята  Покрови Пресвятої Богородиці; 
 до Дня  козацтва України; 
 до Всесвітнього Дня дитини;   
 до Дня пам’яті жертв голодомору ; 
 до Дня Святого Миколая; 
 до Новорічно-Різдвяних свят – конкурси, розваги; 
 до свята Водохреща; 

 
 
 
01.09.2021р 
21.09.2021р 
14.10.2021р 
14.10.2021р 
14.10.2021р 
20.11.2021р 
28.11.2021р 
19.12.2021р 
25.12.2021р 
19.01.2021р 

п/клуби Директор, заступник 
директора, 
педагог - організатор, 
керівник гуртка 
п/клубу 
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 до Дня соборності України; 
 до дня пам’яті Героям Крут;  
 до Дня Героїв Небесної Сотні 
 до  Міжнародного дня прав жінок і миру; 
 до Всесвітнього дня здоров’я; 
 до Всесвітнього дня авіації та космонавтики; 
 заходи, присвячені Чорнобильській трагедії 
      «Чорнобильська катастрофа – трагедія століття»; 
 до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни;  
 флешмоб до Дня вишиванки;   
 до святкування Дня Києва; 
 до Міжнародного дня захисту дітей; 
 до Всесвітнього дня навколишнього середовища  
 патріотично-виховні заходи до Дня Конституції України; 
 до Дня незалежності України. 

22.01.2022р 
26.01.2022р 
20.02.2022р 
08.03.2022р 
07.04.2022р 
12.04.2022р 
24.04.2022р 
 
08.05.2022р 
20.05.2021р 
28.05.2022р 
01.06.2021р 
05.06.2022р 
28.06.2022р 
21.08.2021р 

2 З метою формування інформаційної культури, громадянської 
свідомості, проводити інформаційні години з виховання 
патріотичних традицій та звичаїв українського народу. 

Окремі плани 
роботи пед. 
організатора 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

3 Виставки малюнків та плакатів з нагоди державних, професійних 
свят, пам’ятних дат. 

Окремі плани 
роботи пед. 
організатора 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

4 Покладання квітів до монументу Вічної Слави, до пам’ятних 
знаків з нагоди державних та пам’ятних дат. 

Окремі плани 
роботи пед. 
організатора 

За окремим 
планом 
роботи 

Педагог - організатор 

5 Провести під час осінніх, зимових та весняних канікулах: 
 екскурсії,  
 культпоходи до музеїв, виставок,  
 одноденні піші походи,  
 походи вихідного дня на природу та інш. 

Заступник 
директора, 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 

6 З метою виховання дітей, молоді патріотичних почуттів, 
національної гідності, забезпечення усвідомлення ними своєї 
етнічної спільності провести виховні години: 

 
 
 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка п/к 
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• «Символи моєї держави». 
• «Конституція України – основний закон нашої держави». 

Серпень 
 2022р. 

 
5. Охорона праці та безпека життєдіяльності 

1 Провести з педпрацівниками теоретичне заняття з питань 
охорони праці, дотримання правил техніки безпеки та 
збереження життя і здоров'я вихованців під час освітнього 
процесу. 

Вересень 
 

п/клуби Заступник директора 
 

2 Проведення інструктажу з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності для дітей в п/клубах, під час проведення занять  
в спорт. залі, на спорт. майданчиках, під час екскурсій, під час 
проведення спортивних свят, змагань, туристичних походів, 
виїзних таборів на теми: 
 «Тиждень безпеки дитини» 
 «Правила протипожежної  безпеки в п/клубі». 
 «Правила дорожнього  руху». 
 «Правила безпеки в спортзалі, під час проведення  

тренувань на свіжому повітрі». 
 «Правила безпеки під час фізкультурно-оздоровчих і  

спортивних змагань, свят». 
 «Правил користування електроприладами». 
 «Правила безпеки під час проведення екскурсій».  
 «Правила безпеки проїзду до місця проведення змагань». 
 «Правила безпеки під час аварійних ситуаціях в п/клубі». 
 «Правила з  техніки безпеки вихованців під час 

карантину». 
 «Правила безпечної поведінки під час зимових канікул». 

«Правила безпечної поведінки під час весняних і осінніх 
канікул». 

За окремим 
планом роботи 
пед. 
організатора 

п/клуби Педагог - організатор 

3 Проводити профілактичні бесіди з вихованцями, інформаційно-
роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо 

За окремим 
планом роботи 
пед. 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 
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профілактики та попередження дитячого травматизму у побуті, 
попередження випадків суїцидів серед підлітків 

організатора 

4 Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов праці, 
режиму провітрювання, вологого прибирання приміщень 
освітлення та теплового режиму відповідно до графіків, 
затверджених у встановленому порядку, та санітарних норм. 

Протягом року п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

5 Бесіди - п’ятихвилинки:   
 «Обережно! Короновірус»- щодо профілактики  

інфікування і поширення захворювань COVID - 19 
 «Короновірус і правила особистої гігієни»; 
 «Школа безпеки» - проведення бесід з правил безпеки, 

охорони життя під час тренувань 

На кожному 
занятті 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

6. Екологічне виховання 
1 Ознайомити вихованців з інформацією, що пов’язана з 

проблемами стану навколишнього середовища та важливістю 
для людства знань з екології: 
 «Природа та людина». 
 «Екологія нашої планети» 

Квітень, 
червень 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

2 Всеукраїнський день довкілля. 
Проведення акцій з  вихованцями: 
 «Чистий двір біля клубу – чисте місто» прибирання 

територій  біля п/клубу від сміття. 
  Весняні толоки» - обкопування дерев, кущів. 

17.04.2022р п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

3 Провести міні-бесіди:  
 «Економимо енергію – збережемо планету» - ознайомити 

вихованців із різними видами енергії (теплова, 
електрична, сонячна) та  з правилами її економного 
використання в п/клубі. 

 «Економимо воду – збережемо планету» - ознайомити 
дітей    з правилами  економного використання води в 
п/клубі. 

 
Жовтень 2021р 
Січень 2022р 
 
 
Листопад 2021р 
Лютий 2022р 

п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 
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4 Екологічні акції:  
 Благоустрій в лісопаркових зонах Святошинського 

району. 
 Благоустрій на території п/клубу.  

 Квітень , 
травень 2022р 

 
п/клуби 
 
п/клуби 

Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

5  Всесвітній Дня Землі. 
Провести екологічні акції: 

 Прибирання території п/клубу. 
 «Збережемо дерево» - обкопування дерев, кущів. 
 «Прикрасимо ділянку» - висадження кустів, квітів на 

території п/клубу. 

22.04. 2022р п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

6 Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 
 «Благоустрій та озеленення» - день довкілля з 

вихованцями п/клубу та їх батьками.  
 Екологічні акції «Чистий двір» 
 Виставка малюнків «Світ навкруги нас». 

05. 06.2022р. п/клуби Педагог - організатор, 
керівник гуртка 

ІІІ. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНА РОБОТИ 
№  Найменування заходів Дата проведення Місце 

проведення 
Відповідальні  

1 1.Фізкультурно-оздоровча робота 
Пропагувати фізичну культуру і спорт, залучати до регулярних 
занять в гуртки  дітей, молодь. 

Протягом року п/клуби Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

2 Брати участь  у фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових 
заходах присвячених державним, міським та районним святам 
України.  

За окремим 
планом роботи 
 

п/клуби  Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

3 Організувати та провести: 
 літні фізкультурно-оздоровчі табори в п/клубах - без 

харчування, для вихованців п/клубів та дітей 
Святошинського району - «Літо-2022» 

 
Червень, 
липень 
 
Червень - 
серпень 

п/клуби Заступник директора, 
педагог-організатор, 
керівники гуртків 
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 провести виїзні фізкультурно-оздоровчі та спортивно-
оздоровчі літні табори для вихованців п/клубів – «Літо-
2022 

4 До Дня сім’ї - провести  спортивні змагання «Від батька до сина 
– спортивна родина» — день колективного відпочинку батьків 
та їх дітей. 

травень Стадіон 
«Темп» 

Педагог-організатор 

5     
6 Провести цикл міні-бесід, інформаційних годин, виховних 

годин, анкетування на спортивну тематику: 
  «Спорт – найкорисніший замінник ліків». 
  «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - про 

гігієну спортсмена. 
 «Самоконтроль  під час  тренувань в спорт. залі». 
 «Правильне ведення щоденника самоконтролю». 
 Вплив вітамінів на дитячий організм. 
  «Профілактика інфекційних захворювань».«Закалювання 

організму». 
 «Як захистити свою імунну систему?» - правила на кожен 

день. 
 «Вітаміни в житті дитини». 
 «Корисна їжа і здоров’я!» – про корисну їжу, збереження 

і зміцнення здоров’я. 

вересень-
грудень 

п/клуби педагог-організатор, 
керівник гуртка 

7 Провести  змагання району з  виді спорту організовані  в ЦСПК 
«Спорт для всіх». 

Згідно 
календарного 
плану ЦСПК 

п/клуби Директор, заступник 
директора,педагог-
організатор 

8 Провести  олімпійські уроки: 
 Вікторина:«Знавці Олімпійського спорту». 
 Відеоролик : «Олімпійці України». 
 Інтелект-турнір: «Ми олімпійці». 

За окремим 
планом роботи 
Педагога 
організатора 

п/клуби Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 
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9 Виявлення і підтримка юних талантів та обдарувань, розвиток 
їх здібностей у обраному виді спорту. 
 

Протягом року  п/клуби педагог-організатор 

10 Провести : 
 День зимових видів спорту: «World Snow Day» 
 Відкриті тренувальні заняття  з видів спорту.  
 Показові тренування з видів спорту. 
 Підсумкові заняття з видів спорту. 
 Виїзні туристичні походи.  
 Одноденні туристичні походи. 
 Велопрогулянки 
 Атестацію з видів спорту. 
 Майстер-клас з видів спорту  для дітей. 
 Майстер-класи з видів спорту  для дорослих. 
 Спортивні збори. 

  
21.01.2022р 
За окремим 
планом роботи 
педагог - 
організатора 

 
п/клуб 
п/клуб 
 
п/клуб 
п/клуб 

педагог-організатор, 
керівник гуртка 

11 Прийняти участь у: 
 Районних змаганнях з видів спорту;  
 Міських змаганнях з видів спорту;  
 В Чемпіонатах України  з видів спорту;  
  В спортивних фестивалях з видів спорту  
 Турнірах з видів спорту. 
 У всеукраїнських фестивалях. 

За окремим 
планом роботи 
педагога - 
організатора 

За окремим 
планом 
роботи пед.-
організатора 

педагог-організатор, 
керівник гуртка 

2. Спортивно - масова робота 
№  Найменування заходів Дата проведення Місце 

проведення 
Відповідальні  

1 Популяризація масового спорту за місцем проживання та у 
місцях масового відпочинку населення. 
 

Протягом року Святошинсь 
кий район 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 
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2 День фізичної культури і спорту України : 
 «Олімпійський тиждень» - фізкультурно-оздоровчі, 

спортивні заходи в п/клубах. 
 Спортивне свято  до Дня фізичної культури і спорту 

України . 

 
07-12.09 
2021р. 
11.09.2021р 

  
п/клуби 
стадіон  
«Темп» 

 Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор, керівник 
гуртка 

3 Пропаганда здорового способу життя  
- змагання з бігу «Осінь-2021» серед команд підліткових клубів 
ЦСПК «Спорт для всіх». 

 03.10.2021р. Спорт.майдан
чик 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

4 
Спортивно – розважальні естафети «Веселі старти» 

09.10.2021р. Спорт.майдан
чик 

Директор, заст. 
директора,  педагог-
організатор 

5 
Змагання з велосипедних перегонів крос-кантрі серед юнаків та 
дівчат підліткових клубів ЦСПК «Спорт для всіх» 17.10.2021р. 

Лісопаркова 
зона 
Святошинсько
го лісу 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

6 Відкриті змагання ЦСПК «Спорт для всіх»  з картингу 
присвячені  дню автомобіліста 23.10.2021р. 

 
СК «Чайка» 

Директор, 
заст. директора, 
педагог-організатор 

7 Змагання з загально-фізичної підготовки серед команд 
підліткових клубів ЦСПК «Спорт для всіх» до Дня українського 
козацтва 

14.10.2021р 
Спорт.майдан
чик 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

8 
Відкритий турнір ЦСПК «Спорт для всіх» з тхеквондо 06.11.2021р 

ПК «Авіатор» Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

9 Відкритий турнір ЦСПК «Спорт для всіх» з вільної боротьби 
серед хлопців та дівчат 2010 р.н. 28.11.2021р. 

 
ПК «Авіатор» 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 
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10 Відкриті змагання ЦСПК «Спорт для всіх» з акробатики  04.12.2021р.  
ПК «Авіатор» 

Директор, заступник 
директора, пед.-орг. 

11 
Фізкультурно-оздоровчі та масові заходи ЦСПК «Спорт для 
всіх» до Дня Святого Миколая 

17-19.12. 
 2021р. 

Підліткові 
клуби 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

12 
«Спорт, настрій та здоров’я» - спортивні естафети серед команд 
підліткових клубів ЦСПК «Спорт для всіх» 

22.01. 
2022р. 
 

ПК «Олімп-2» Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

13 Відкриті змагання ЦСПК «Спорт для всіх» з авіамодельного 
спорту (повітряний бій), присвячені пам’яті Героям Небесної 
Сотні 

20.02. 
2022р. 

ПК 
«Святошин» 

Директор, заступник 
директора,педагог-
організатор 

14 Відкриті змагання ЦСПК «Спорт для всіх» з акробатики серед 
учасників 3 розряду 
 

05.03. 
2022р. 

ПК «Авіатор» Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

15 Відкритий турнір ЦСПК «Спорт для всіх» з вільної боротьби 
серед хлопців та дівчат 2007-2008 р.н. 
 

16.04. 
 2022р 

ПК «Авіатор» Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

16 Турнір з шахів «Весна-2022» серед команд ЦСПК «Спорт для 
всіх»  
 

22.04. 
 2022р 

ПК «Олімп-1» Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

17 Змагання  з міні футболу «Швидкий м’яч» серед команд 
підліткових клубів ЦСПК «Спорт для всіх»  
 

14.05. 2022р ПК «Темп» Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

18 Відкритий чемпіонат ЦСПК «Спорт для всіх»  з картингу в 
національних класах 
 

21.05.2022р ПК 
«Святошин» 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 
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19  Участь у спортивно-масових заходах присвячених державним, 
міським та районним святам України: 
до Міжнародного дня захисту дітей; 
 

 
01.06.2022р 
29.05.2022р 
 

 
п/клуб 
парк  
«Совки» 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

20 Участь у спортивно-масовому заході  присвячене святкування  
Дня Європи в Україні. 

15.05.2022р Парк 
відпочинку 
«Совки» 

Директор, заступник 
директора, 
педагог-організатор 

21 Участь у спортивно-масовому заході  присвячене святкування  
до Дня Прапора. 
 

20.08.2022р 
 

Стадіон 
«Темп» 
вул. Генерала 
Вітрука, 10А 

Директор, заступник 
директора, 
педагог-організатор 

22 Участь у спортивно-масовому заході присвячене святкування  до 
Дня незалежності України. 
 

21.08.2022р 
 

Парк 
відпочинку 
«Совки» 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

23 Участь у районному, спортивно-театралізованому заході   до 
Дня фізичної культури та спорту України. 

11.09.2021р 
 

Стадіон 
«Темп» 
вул. Генерала 
Вітрука, 10А 

Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

 3. Робота під час карантину  
№  Найменування заходів Дата 

проведення 
Місце 
проведення 

Відповідальні  

1  Вивчення основ методології, дистанційного навчання: «Новий 
вимір – нові можливості» 

Під час 
карантину 

 Директор, заступник 
директора, 
педагог-організатор 

2 Керівникам гуртків  розробити  індивідуальні  плани  роботи  під 
час карантину, опрацювати методичні рекомендації,  матеріали 
для  дистанційної роботи, онлайн роботи. 

Під час 
карантину 

 Педагог-організатор, 
керівник гуртка 
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3 Заняття з видів спорту проводити шляхом використання новітніх 
телекомунікаційних технологій з урахуванням матеріально-
технічних можливостей п/клубу, розміщувати на офіційних 
сторінках ЦСПК «Спорт для всіх» у соціальних мережах 
Facebook, Instagram та Telegram відео тренувань або 
гіперпосилання на них. 

Під час 
карантину 

 Педагог-організатор, 
керівник гуртка 

4 Опрацювати  і провести дистанційно: бесіди, відео-заняття з 
видів спорту, поради, інформацію,  завдання, та інш., для дітей  
гуртків   по видам спорту.  

Під час 
карантину 

 Педагог-організатор, 
керівник гуртка 

5 Самоосвіта. Опрацювання додаткової інформації для 
проведення онлайн - занять, відео-занять з видів спорту 

Під час 
карантину 

 Педагог-організатор, 
керівник гуртка 

VІ. КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
№ Зміст питання Дата 

проведення 
Місце 
проведення 

Відповідальний 

1  Провести обстеження приміщень п/клубів до  готовності до 
2021/2022 навчального року. 

До 15.09.2021р п/клуби Директор, заступник 
директора  

2 Перевірка та контроль журналів планування та обліку роботи 
гуртка, документації п/клубу. 

1раз на місяць п/клуби Директор, заступник 
директора  

3  Підготовки матеріально - технічної бази  до нового 
навчального року та створення належних санітарно - 
гігієнічних умов в п/клубі. 

До 15.09.2021р п/клуби Директор, заступник 
директора  

4 Перевірка роботи гуртків, заходів, відкритих та контрольних 
занять. 

За окремим 
планом ЦСПК 

п/клуби Директор, заступник 
директора  

5 Порядок організації та проведення атестації педагогічних 
працівників та керівників гуртків. 

За окремим 
планом ЦСПК 

Управління 
ЦСПК 

Директор, 
заст. директора  

6 Перевірка особистих справ вихованців п/клубів. Перевірка 
роботи та ведення документації в п/клубі. 

Постійно п/клуби Директор, заступник 
директора  
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7 Опрацювати з керівниками гуртків їх обов’язки 
(відповідальність за життя і здоров’я дітей, цілісність 
обладнання, санітарний стан приміщення, дозвілля дітей). 

До 10.09.2021р Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора  

8 Відвідування занять та надання методичної допомоги новим 
керівникам гуртків. 
 

Протягом року п/клуби Директор, заступник 
директора  

9 Перевірка та контроль  звітної документації п/клубу. Постійно п/клуби Директор, заступник 
директора 

10 Провести роботу щодо інвентаризації матеріальних цінностей 
на позабалансовий облік в п/клубі 

Листопад 
2021р 

п/клуби головний бухгалтер 

11 Збирати інформацію щодо стану здоров’я вихованців та 
працівників п/клубу 

Постійно Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

11 Провести вступні, первинні інструктажі, з новопризначеними 
працівниками. 

Вересень Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

12 Провести всі види інструктажів з вихованцями п/клубу, які 
записати у відповідні журнали з безпеки життєдіяльності та 
журнали планування та обліку роботи гуртка 

Протягом року п/клуби Педагог-організатор, 
керівник гуртка 

V. НАРАДИ, СЕМІНАРИ  ДЛЯ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ, КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ 
№ Зміст питання Дата 

проведення 
Місце 

проведення 
Відмітка про 

виконання 
1 Про організацію і роботу гуртків в новому навчальному році. Вересень 

2021р 
Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора  

2 Про планування роботи в новому навчальному році, 
обговорювання заходів  і роботи перспективного плану . 

Вересень 
2021р 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

3 Про фінансово-господарську діяльність п/клубів у 2021-2022н. 
році 

Жовтень 
2021р 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора  

4 Про стан використання енергоносіїв та води в п/клубах. Кожного 
місяця 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

5 Про стан профілактичної роботи щодо запобігання 
правопорушенням в п/клубах 

Листопад 
2021 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

6 Ознайомлення з інструкціями з техніки безпеки та охорони 
праці педагогів-організаторів, керівників гуртків п/клубів. 

Вересень 
2021р 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 
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7 Про хід атестації педагогічних працівників. Жовтень 
2021 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

8 Методичні рекомендації щодо охорони праці та безпеки 
життєдіяльності дітей: 
проведення інструктажу з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності під час проведення занять, в спорт. залі, на 
спорт. майданчиках, під час екскурсій, під час проведення 
спортивних свят, змагань, туристичних походів, виїзних 
таборів. 

Кожного 
місяця 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

9  Розвиток матеріальної бази в п/клубах, ремонтні роботи в 
приміщеннях п/клубах 

Кожного 
місяця 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

10 Тема семінару: «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та 
дорослого населення в сучасному світі». 

Січень 2022р 
Березень 2022р 

Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

11  Перегляд вебінарів, лекцій, тренінгів педагогами ,в рамках  
підвищення кваліфікації, за тематикою:  
- булінгу (цькуванню) 
- насилля 
- дискримінація 

Лютий 2022 Управління 
ЦСПК 

Директор, заступник 
директора 

VІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ 
№  Найменування заходів Дата 

проведення 
Місце 
проведення 

Відповідальні  

1 «День відкритих дверей» - ознайомлення батьків з роботою  
гуртків, керівниками п/клубу. 

01.09-15.09 
2021р 

п/клуби Педагог-організатор 

2 Провести батьківські збори по п/клубам. 1-3 рази на рік п/клуби Педагог-організатор 

3 Проводити та організовувати разом з батьками дрібний ремонт 
в п/клубі, ремонт спортивного інвентарю, спортивного 
обладнання. 

Травень-
червень 
2022р 

п/клуби Педагог-організатор 
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4 Організовувати в п/клубі бесіди для батьків з психологами з 
актуальних для батьків питань.  

За окремим 
графіком 
роботи 

п/клуби Педагог-організатор 

5 Консультації та поради батькам. Формальне й неформальне 
спілкування. 
Конкретні рекомендації, поради з актуальних для батьків 
питань.  
Консультації психолога з актуальних для батьків питань.  

За графіком 
роботи пед.-
організатора 

п/клуби Педагог-організатор 

6 Організувати спільну роботу з батьками по залученню дітей 
пільгових категорій до гуртків.  

Протягом року  п/клуби  педагог-організатор 

7 Залучати батьків до участі у фізкультурно-оздоровчих, 
культурно-масових заходах, на відкриті заняття, майстер-класи. 

Згідно плану 
педагога-
організатора 

п/клуби  педагог-організатор 

8 Запросити батьків до роботи по підготовці та проведенню 
спортивно – оздоровчих заходів у літній період, виїзних 
екскурсій по Україні. 

Протягом року п/клуби Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

9 Організувати чергування в п/к під час масових заходів району. Протягом року п/клуби Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

10 Розмічення корисної інформації, в місцях очікування 
батьків,ознайомлення батьків  в особистому спілкування з 
основними поняттями, формами, та методами попередженню та 
протидії булінгу (цькуванню),  насиллю, дискримінації 

Протягом року п/клуби Директор, заступник 
директора, педагог-
організатор 

 
 Кількість заходів може змінюватися у зв’язку з карантинними обмежуваннями. 
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