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У 2022 році педагогічний колектив Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) спрямовував свою діяльність на реалізацію 

завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту», планом МОН 

у питаннях: 

- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та 

творчій самореалізації; 

- розвиток у вихованців почуття патріотизму, любові до України, поваги 

до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а 

також інших націй і народів; 

- удосконалення фізичного розвитку вихованців, підготовки спортивного 

резерву для збірних команд України з різних видів спорту (у межах компетенції); 

- створення умов для розвитку інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку вихованців; 

- інформаційно-методичне забезпечення діяльності профільних закладів 

позашкільної освіти щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

позашкільної роботи. 

У зв’язку з активною фазою військової агресії російської федерації проти 

України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, 

відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» з 24 лютого введено військовий 

стан «Указ Президента України № 64/2022 «Про введення військового стану в 

Україні»». Відтак організація освітнього процесу в УДЦПО здійснювалася 

відповідно до рекомендацій МОН (листи від 19.05.2020 № 6/643-20                «Про 

надання організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою 

дистанційних технологій в позашкільній освіті від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про 

організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 18.03.2022 

№ 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної 

освіти під час дії воєнного стану», від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення 

психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного 

стану», від 14.04.2022 № 1/4142-22 «Про організацію роботи закладів 

позашкільної освіти», від 10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо організації виховного 

процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.»). При цьому форма організації 

освітнього процесу в УДЦПО (очна, дистанційна, змішана) обиралася в 

залежності від безпекової ситуації у кожному конкретному випадку. 

Незважаючи на складні обставини, більшість запланованих організаційно-

масових заходів були проведені. 



 

 

 

Діяльність УДЦПО у 2022 році 

Український державний центр позашкільної освіти (далі – УДЦПО) – 

державний заклад позашкільної освіти, що координує основні напрями 

позашкільної освіти: 

 – художньо-естетичний 

– науково-технічний  

–  лідери учнівського самоврядування України 

 

  

Досягнення вихованців УДЦПО: 

 

На етапі Кубку світу з авіамодельного спорту 2022 року (м. Світави, Чеська 

Республіка) вихованець авіамодельного гуртка УДЦПО Міленін Данило виборов 

друге місце серед юніорів у класі моделей «Повітряний бій». 

Протягом року вихованці гуртка «Судномоделювання» приймали участь у 

Чемпіонаті Києва з судномодельного спорту серед юніорів, команда УДЦПО 

посіла трете місце у командному заліку. В особистому заліку Струменський 

Олексій посів перше місце в класі моделей ЕК-600, трете місце в класі моделей 

ECOmini; Мацюца Богдан отримав перше місце в класі моделей F4А, друге місце 

в класі ЕК-600 та трете місце в класі моделей F3E. 

Вихованці гуртка «Спортивна радіопеленгація» взяли участь у Чемпіонаті 

Києва зі спортивної радіопеленгації серед юнаків, який відбувся у жовтні в 

м. Києві. Серед переможців чотири вихованця здобули нагороди: перше та друге 

місце на діапазоні 144МГц; два третіх призових місця на діапазоні 3,5МГц. 

Переможці і призери були нагороджені медалями та дипломами відповідних 

ступенів Федерації радіоспорту м. Києва. 

 

 Відділ науково-методичного забезпечення упродовж 2022 року 

забезпечував навчально-методичний супровід освітнього процесу в УДЦПО, 

координував роботу методичних об’єднань, організовував співпрацю з 

обласними методичними відділами закладів позашкільної та післядипломної 

педагогічної освіти, науковими установами. 

Основними завданнями методичної роботи УДЦПО в 2022 році були: 

- удосконалення та підвищення професійного рівня керівника гуртка; 

- розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в умовах війни; 

- обмін досвідом щодо організації освітнього процесу за різними формами 

роботи. 

Упродовж року проведені семінари-практикуми згідно плану роботи: 

- для суддів судномодельного напряму, інших педагогічних працівників 



– 3 Всеукраїнських семінари-практикуми; 4 семінари-практикуми для 

координаторів обласних рад учнівського самоврядування; Всеукраїнська 

конференція директорів обласних центрів науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Актуальні аспекти діяльності закладів в умовах воєнного 

часу»; Всеукраїнський семінар-практикум з питань національно-патріотичного 

виховання, медіаграмотності, організації профорієнтації, STEM-освіта, якості 

освіти, порядку надання грифів навчальній літературі (https://bit.ly/3NWY0X7); 

цикл семінарів-практикумів «Психолого-управлінське забезпечення якості 

освітнього процесу в позашкільній освіті» для слухачів курсів підвищення 

педагогічної кваліфікації (онлайн, упродовж року). 

УДЦПО проводить комплексну роботу з пошуку та підтримки обдарованої 

молоді через систему всеукраїнських організаційно-масових заходів, яких у 2022 

році було проведено 70 масових заходів, з них: 12 заходів (2 тис. учасників) 

науково-технічного напряму та 38 заходів (59,2 тис. учасників) художньо-

естетичного напряму і 20 заходів з лідерами учнівського самоврядування. 

Організація освітнього процесу в закладі здійснювалася відповідно до 

рекомендацій МОН (листи від 19.05.2020 № 6/643-20 «Про надання 

організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою 

дистанційних технологій в позашкільній освіті від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про 

організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 18.03.2022 

№ 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної 

освіти під час дії воєнного стану», від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення 

психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного 

стану», від 14.04.2022 № 1/4142-22 «Про організацію роботи закладів 

позашкільної освіти», від 10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо організації виховного 

процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.»). При цьому форма організації 

освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обиралася в залежності від 

безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті. Не дивлячись на 

складну ситуацію більшість запланованих масових заходів були реалізовані. 

Художньо-естетичний напрям: 

В умовах військових дій УДЦПО координував діяльність будинків дитячої 

творчості, палаців, центрів для досягнення основної мети – навчання та 

виховання підростаючого покоління. Найбільшої актуальності набула система 

комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами у форматі Zoom. 

Вихованці творчих колективів залучалися до майстер-класів, що проводили 

метри світової музики (майстер-класи розміщені на безкоштовній платформі на 

каналі Telegram), до мистецьких гостин за участі майстрів народної творчості. 

Заходи всеукраїнського та міжнародних рівнів  проводилися у форматі онлайн. 

Незважаючи на складну ситуацію, проведено 38 організаційно-масових 

заходів, з них  36 заходів всеукраїнського та 2 міжнародного рівнів. У них взяли 

участь майже 60 тис. вихованців ЗПО практично з усіх областей України. Крім 

https://bit.ly/3NWY0X7


того, для педагогів-позашкільників організовано та проведено семінари-

практикуми, тренінги, якими охоплено близько 1 тис. працівників центрів, 

палаців, будинків дитячої та юнацької творчості, центрів естетичного виховання 

дітей та молоді. 

Попри складну, нестабільну соціальну ситуацію почесні звання 

«Зразковий художні колектив» і «Народний художній колектив» отримали 

106  творчих колективів України, які плідно продовжують свою роботу й у 

воєнний час. 

УДЦПО активно використовує цифрові канали для демонстрації 

результатів навчання, фестивалів, конкурсів, концертів та інших подій у сфері 

своєї діяльності. Це дозволяє суттєво збільшити аудиторію вихованців і 

долучити до освітнього процесу значну кількість дітей, які вимушено виїхали за 

межі України.  

 

 

Започатковано: 

- Дитяче онлайн-радіо «Паляниця» (20 тис учасників), в етері якого 

відбувається трансляції аудіозаписів виступів вихованців ЗПО для підтримки 

морального духу наших захисників і цивільних співгромадян – дітей та 

дорослих; 

- Всеукраїнський відео-хаб «Позашкілля – там де я!», який постійно 

працює на ютуб-каналі УДЦПО та містить короткі відеозаписи про роботу 

гуртків і творчих об’єднань, про дитячі досягнення (майстер-класи, мистецькі 

виступи, фрагменти роботи гуртків різних профілів, корисні поради для дітей, 

їхніх батьків і педагогів); 

- Всеукраїнську інтелектуальну онлайн-гру «Евристорі-Я»                  

(300 учасників), яка відбулася з нагоди Дня Української Державності. 

 

Проведено: 

- Всеукраїнський фоточелендж «Зоряні мрії дітей України» 

(400 учасників), присвячений Всесвітньому дню авіації і космонавтики та 

професійному святу працівників ракетно-космічної галузі України; 

- Всеукраїнський творчий арт-фестиваль до Дня Матері «Україна 

ненька, Україна мати»  /заочний формат/ (1,5 тис. учасників), метою якого є 

підтримки дітей та молоді під час війни, зміцнення фундаментальних 

національних цінностей; 

- Спеціальний проєкт #наблизимоперемогуразом, метою якого  

є підтримка міст-героїв Маріуполя, Сум, Харкова, Херсона, Чернігова та всіх 

великих і малих населених пунктів України, що потерпають від окупантів. 

Проєкт  реалізований у напрямах «В єдності до перемоги» та «Україно! Ми тобі 

обіцяємо …»; 



- Фоточелендж «Зоряні мрії дітей України» (400 учасників). Світлини 

розміщені на офіційному сайті УДЦПО; 

- Всеукраїнський творчий арт фестиваль до Дня Матері «Україна 

ненька, Україна мати» /дистанційний формат/ (1,5 тис. учасників). 

Вихованці закладів освіти з усіх областей України презентували малознайомі 

сторінки з історії та культури нашої країни, її історичні пам’ятки; 

- Вишиванкове PATRIOT-DEFILE online (400 учасників); 

- Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи «Єврофест - 2022» 

(3 тис. учасників). Крім 716 дитячих колективів з 19 областей України до 

фестивалю долучилися вихованці ЗПО України – вимушені переселенці, які 

тимчасово проживають у Німеччині, Латвії, Польщі, Швеції, Австрії, 

Нідерландах, Португалії, Словаччині, Фінляндії, Болгарії та Туреччині; 

- Загальноєвропейський челендж «Європа підтримує Україну»           (1,2 

тис. учасників). Захід відбувся за сприяння Європейської асоціації інституцій 

неформальної освіти та волонтерських організацій України; 

- Міжнародний онлайн-кінофестиваль «Смак Незалежності»            (1,8 

тис. учасників). Захід проведений спільно з Європейською асоціацією закладів 

неформальної освіти дітей та молоді (EAICY) разом зі своїми партнерами: 

Міжнародним молодіжним кінофестивалем Taoba (Грузія) та фестивалем 

дитячої та юнацької анімації ANIMOK The Animation Workshop, VIA university 

college (Данія). Також у програмі фестивалю були представлені повнометражні, 

короткометражні та анімаційні фільми грузинських і данських режисерів; 

- Всеукраїнську виставку-конкурс декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (більше 1,7 тис. робіт); 

- фінал Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» /заочний формат/, присвячений Всесвітньому Дню Дитини                  

(755 учасників). Особливістю заходу стала номінація «Безбарєрність», 

присвячена можливості дитині з особливими освітніми потребами презентувати 

власний талант та розвинути свої здібності; 

- Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За 

нашу свободу» (1957 малюнків і 572 вірші); 

- Всеукраїнський проєкт патріотичної вдячності «Вірю в ЗСУ!», який 

проведено в межах Всеукраїнського патріотично-мистецького конкурсу  

«Дитяча військова абетка» /заочний формат/, присвячений  дню Збройних Сил 

України та проведений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 04.08.2021 № 833-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року»; 

- «Військові обереги від Святого Миколая 2022: Вишиваний Оберіг» 

(2,5 тис. учасників). Цього року діти разом із дорослими виготовили для наших 

військових особливі – «Вишивані обереги» до Дня святого Миколая. 



 

Науково-технічний напрям 

 У 2022 році проведено 12 всеукраїнських організаційно-масових заходів, 

якими було охоплено біля 20 тис. дітей. 

Заходи науково-технічного напряму були переведені в онлайн-формат, 

завдяки чому була збережена традиційна кількість учасників та забезпечена 

можливість вихованцям ЗПО брати участь у заходах із обладнаних, безпечних 

місць: із закладів освіти, зі свого дому, з місць тимчасового перебувати за 

кордоном. 

Започатковано: 

- проєкт «Захисники минулого – захисники сьогодення». У межах 

проєкту проведено 50 заходів національно-патріотичного спрямування, в яких 

взяли участь більше 1 тис. вихованців ЗПО міста Києва. Інформативне 

охоплення даного проекту загалом склало близько 20 тис. осіб (Facebook та 

YouTube). 

 

Проведено: 

- 3 заочних Всеукраїнських відкритих змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях (біля 300 учасників). Мета –  популяризація 

радіоспорту серед учнівської молоді, досягнення високих спортивних 

результатів на змаганнях різних рівнів, підвищення рівня патріотичного 

виховання, підготовка до служби у Збройних Cилах України; 

- Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного 

конструювання. Під час змагань судді здійснювали візуальний контроль за 

учасниками через онлайн-платформу ZOOM; 

- Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з 

судномодельного спорту («С» – стендові моделі), Всеукраїнські відкриті 

змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту /«NS» – 

моделі до 600 мм/. (160 учасників); 

- Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (підлітки, молодші 

юнаки, старші юнаки) з картингу. Три етапи змагань проходили на базі ЗПО 

за місцем їх розташування Новий формат змагань дав можливість долучитися 

учасникам з невеликих містечок та селищ міського типу; 

- Всеукраїнський конкурс учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання. Для учасників Конкурсу було 

передбачено гнучкі умови, за якими конкурсанти брали участь у етапах 

Конкурсу із обладнаних безпечних місць; 

- Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з повітряних 

зміїв. Вихованці ЗПО представили технічну документацію на 70 моделей 

повітряних зміїв. Вперше взяли участь діти з Республіки Польща; 



- Всеукраїнську виставку-конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (480 робіт). В 

експозиції виставки були представлені різноманітні вироби: прилади з 

радіоелектроніки, засоби зв’язку, обладнання з автоматикою, обладнання 

електротехнічного призначення, мініатюрні моделі верстатів, низка моделей 

суден, авіаційних та автомобільних моделей, моделей ракет, макетів космічних 

кораблів, ракетоносіїв, стартових установок, самохідних керованих моделей, 

зразків військової ракетної техніки тощо; 

- XXV Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність» 

відбувся на платформі Google Мeet. Конкурс проходив у восьми секціях. Вперше 

було введено нову секцію: «Безпілотні апарати в Космосі та на Землі»; 

- Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі). Крім команд з України в заході 

взяли участь юні авіамоделісти, які зараз займаються в закладах освіти Польщі 

та Франції ; 

- Всеукраїнську виставку-конкурс з історико-технічного стендового 

моделювання (290 моделей). Виставка проходила на платформі Google. Заочний 

формат заходу дав можливість взяти участь в ньому дітям з віддалених районів 

України. 

 

Діяльність органів учнівського самоврядування 

УДЦПО через освітні платформи, навчальні класи, творчі майданчики, 

соціальні мережі здійснював координацію діяльності та методичний супровід 

роботи лідерів учнівського самоврядування. 

За перші 100 днів війни УДЦПО організував і провів понад 20 заходів у 

різних формах реалізації (більше 5 тис. учасників). 

Започатковано: 

- лідерський проєкт «Відкрий своє серце спільно з лідерами ДГО «ЮНІКС». 

 

Проведено: 

- 16 зустрічей у межах Освітнього парламентського уроку «Мій 

Парламент: розумію і впливаю» – спільно з Освітнім центром Верховної Ради 

у співпраці з Офісом доброчесності НАЗК; 

- експертну зустріч для лідерів учнівського самоврядування «День 

екологічних знань: основи які має знати кожен. Анонс соціальних та 

екологічних проєктів» – до Дня екологічних знань; 

- Всеукраїнський форум «Ми діти сильної країни – України!» (пряма 

трансляція), присвячений Міжнародному дню захисту дітей, який відбувся у 

Верховній Раді України за участю лідерів учнівського самоврядування з усіх 

областей України, міжнародних експертів, депутатів ВРУ. 

 



Реалізовано: 

Всеукраїнський проєкт з цифрового прибирання до Дня Землі 22.04.2022; 
 

Всесвітній день прибирання “World Cleanup Day” 

17 вересня 2022 року в Україні відбулась історична соціальна подія 

глобального масштабу Всесвітній день прибирання “World Cleanup Day”. 

Десятки тисяч учасників у 24 регіонах нашої країни під час традиційного 

прибирання очистили понад 1200 офіційних локацій. Приєдналися навіть 

ековідповідальні громадяни Херсонської, Донецької та Луганської областей. До 

прибирань долучилися також Маріупольський національний та Херсонський 

державний аграрно-економічний університети!  

Станом на 12 годину 17 вересня 2022 понад 26 000 учасників, прибрали 1200 

локацій, та зібрали 192 000 кг сміття частину відправили на переробку. Але 

прибирання ще тривають, також частина активностей та їх реєстрація буде 

проходити до 25 вересня включно, тож деталі та підсумки Всесвітнього дня 

прибирання 2022 в Україні організатори підбиватимуть 1 жовтня 2022 року.  
 

 Всеукраїнський проєкт «Мішечок». 

У межах заходів відбулися навчання та тренінги з волонтерами 

Міжнародного молодіжного руху School Recycling World, Всеукраїнського 

молодіжного руху Let's do it Ukraine щодо реалізації соціальних проєктів в 

громадах. 



Головні завдання УДЦПО на 2023 році: 

- в умовах військового стану здійснення освітнього процесу в дистанційній 

(онлайн, офлайн) та змішаній формах з використанням застосунків Zoom, Google 

Meet, Вайбер, Telegram-канали, Microsoft Teams;    

- забезпечення прав на позашкільну освіту дітей із внутрішньо 

переміщених сімей;  

- використання технологій для дистанційного навчання– електронні 

платформи з завданнями-тестами, ігрові онлайн-платформи, практичні завдання 

в онлайн-режимі, ігрові форми в режимі офлайн, у тому числі за участю батьків 

дітей; 

- забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану; 

- долучення батьків – активних учасників освітнього процесу – до життя 

гуртка, творчого об’єднання тощо;  

- забезпечення концентрації уваги вихованців на позитивних подіях, 

фактах, предметах,  використання вправ для психологічного розвантаження 

дитини, відволікання дітей від реалій сьогодення шляхом глибокого занурення 

їх у творчість;  

- застосування цікавих майстер-класів, віртуальних подорожей та 

екскурсій; 

- запровадження нових форм клубної роботи; 

- організація, підтримка та проведення всеукраїнських організаційно-

масових заходів з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів 

позашкільної освіти; 

- упровадження новітніх цифрових технологій в освітній процес закладів 

позашкільної освіти (дистанційного навчання, STEM-освіта); 

- методичний супровід закладів позашкільної освіти науково-технічного та 

художньо-естетичного напрямів (проведення семінарів, вебінарів, методичних 

об’єднань педагогічних працівників); 

- оновлення навчальних програм з позашкільної освіти науково-технічного 

напряму та художньо-естетичного напрямів в частині надання переваги 

навчальним програмам, що мають релевантний  в умовах війни контент, а також 

адаптація програм під запити дітей в умовах сьогодення; 

- розроблення програм (регламентів) проведення всеукраїнських 

організаційно-масових заходів для дітей та учнівської молоді;  

- організація, підтримка та проведення всеукраїнських організаційно-

масових заходів з художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти; 

- підготовка вихованців закладів позашкільної освіти до участі в 

чемпіонатах Європи та світу з технічних видів спорту; 



- залучення нових партнерів до співпраці з метою розвитку УДЦПО, 

розвиток співпраці УДЦПО із закладами вищої освіти, науковими установами, 

громадськими організаціями; 

- координація діяльності лідерів учнівського самоврядування; 

- пошук, вивчення та поширення передового досвіду з питань організації 

роботи органів учнівського самоврядування в закладах позашкільної освіти; 

- розроблення та впровадження рейтингової системи з виявлення та 

відзначення кращих осередків учнівського самоврядування, кращих учнівських 

лідерів, кращих координаторів рад учнівського самоврядування (за підсумками 

навчального року). 

 

  



Управління діяльністю педагогічного колективу 

Засідання педагогічної ради 
 

№ 

з/п 

Тема Термін проведення Відповідальні 

за проведення 

1. Про план роботи закладу на 2023 рік. 

Заклад позашкільної освіти в умовах системи реформування. 

Про виконання програми роботи гуртків в умовах воєнного стану. 

Про підготовку до атестації педагогічних працівників 

перший тиждень 

лютого 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В. 

Зубанова Н.І. 

Сухович Г.А. 

2. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради. 

Про підведення підсумків роботи УДЦПО за 2022-2023 навчальний рік. 

Про підсумки атестації педагогічних працівників. 

третій тиждень 

травня 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В. 

Зубанова Н.І. 

Сухович Г.А. 

3. Про пріоритетні завдання діяльності УДЦПО на 2023-2024 навчальний 

рік. 

Про організацію початку нового навчального року (затвердження 

режиму роботи закладу, навчального плану,  списку педагогічних 

працівників, які підлягають атестації). 

перший тиждень 

вересня 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Зубанова Н.І. 

Сухович Г.А. 

Шандиба Н.М. 

4. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради. 

Про підведення підсумків роботи за 2023 календарний рік. 

Про план роботи УДЦПО на 2024 рік. 

третій тиждень грудня Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В. 

Зубанова Н.І. 

Сухович Г.А. та ін. 

   



Адміністративні наради 
 

№ 

з/п 

Тема Термін 

проведення 

Відповідальні 

за проведення 

1. Про підсумки проведення організаційно-масових заходів та змістовного 

дозвілля вихованців під час зимових канікул. 

Про результати контролю ведення документації керівниками гуртків за       

І півріччя 2022-2023 навчального року. 

Про план роботи гуртків на ІІ півріччя 2022-2023 навчального року. 

третій тиждень 

січня 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В. 

Сухович Г.А. 

педпрацівники 

2. Про організацію дозвілля вихованців під час весняних канікул відповідно 

до вимог організації роботи закладу. 

Про підсумки перевірки планів виховної роботи керівників гуртків та 

завідувачів відділами і лабораторіями. 

четвертий 

тиждень 

лютого 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В.  

Сухович Г.А. 

заввідділами та 

лабораторіями 

3. Про роботу педагогічного колективу з охорони праці та дотримання правил 

безпеки, санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу. 

четвертий 

тиждень 

березня 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

Бут С.В. 

Сухович Г.А. 

4. Про динаміку участі вихованців з УДЦПО у всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходах. (онлайн-формат, дистанційний формат, 

заочний) формат). 

Про роботу методичних об’єднань УДЦПО. 

  

четвертий 

тиждень 

квітня 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В. 

Пасхалова Л.О. 

Сухович Г.А. 

заввідділами, 

лабораторіями 



5. Про стан трудової дисципліни та реалізації педагогічних вимог до 

організації освітнього процесу в УДЦПО. 

Про план роботи УДЦПО на період літніх канікул. 

четвертий 

тиждень 

травня 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Шандиба Н.М. 

Бут С.В.  

Сухович Г.А. 

6. Про організацію роботи УДЦПО в новому навчальному році. 

Про комплектацію гуртків. 

Про корекцію плану роботи на навчальний рік. 

Про розроблення та затвердження навчальні програми з позашкільної 

освіти. 

четвертий 

тиждень вересня 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В.  

Сухович Г.А. 

7. Про організацію атестації педагогічних працівників. 

Про підготовку УДЦПО до роботи в осінньо-зимовий період. 

Про охорону життєдіяльності вихованців гуртків УДЦПО. 

четвертий 

тиждень 

жовтня 

Шкура Г.А. 

Бут С.В. 

Зубанова Н.І. 

Тимченко С.В. 

8. Про план роботи УДЦПО на зимові канікули. 

Про дотримання правил пожежної безпеки. 

Про підсумки роботи УДЦПО в 2023 році. 

  

четвертий 

тиждень 

грудня 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Педоренко О.В. 

Бут С.В.  

Сухович Г.А. 

Тимченко С.В. 

педпрацівники 

 

  



Адміністративно-господарча діяльність 
 

  Організаційні заходи (охорона життя і здоров’я, заходи безпеки) 

1.  Підготувати розділ «Охорона праці» до плану роботи УДЦПО до 29.08 Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

2.  Забезпечувати УДЦПО необхідними законодавчими актами та нормативно-

технічною документацією 

постійно Шкура Г.А. 

 

3.  Скласти та затвердити перелік професій і посад працівників УДЦПО, на які повинні 

бути розроблені інструкції з охорони праці 

до 29.08 Тимченко С.В 

Шандиба Н.М. 

4.  Переглянути (розробити), ввести в дію посадові інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, робочі інструкції для працівників УДЦПО 

до 29.08 Тимченко С.В 

Шандиба Н.М. 

5.  Видати та довести до відома працівників наказ «Про організацію роботи з охорони 

праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну 

експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту… 

до нового 

навчального 

року 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

6.  Здійснити перевірку готовності УДЦПО до нового навчального року, оформити 

акти-дозволи на заняття в навчальних лабораторіях 

до 29.08 Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

7.  Перевірити стан укриття та отримати дозвіл на експлуатацію до 29.08 Тимченко С.В. 

8.  Систематично оновлювати куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності до 23.09 Тимченко С.В. 

9.  Підготувати приміщення УДЦПО до опалювального сезону І-а декада 

жовтня 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

10.  Розробити заходи з підготовки УДЦПО до роботи в осінньо-зимовий період до 14.10 Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

11.  Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час 

освітнього процесу) з працівниками УДЦПО відповідно до вимог законодавства 

після 

кожного 

випадку 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

12.  Здійснювати аналіз стану травматизму під час освітнього процесу щокварталь-

но 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

13.  Розробити заходи до розділу: «Охорона праці» колективного договору(угоди) до 20.01 Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

14.  Розробити заходи з підготовки УДЦПО до нового навчального року до 01.05 Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

 



Організаційно-координаційна діяльність 
 

Семінари – практикуми для педагогічних працівників 
 

№ 

з/п 

Тема Термін 

проведення 

Відповідальний 

за проведення 

Науково-технічний напрям 

1. Семінар-практикум для суддів судномодельного напряму (онлайн) протягом року Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

2. Семінар-практикум для суддів авіамодельного напряму (онлайн) протягом року Міленін І.М.  

3. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань гуртків 

авіамодельного, ракетомодельного, судномодельного, радіоспортивного 

профілів, радіоелектронного конструювання та картингу (онлайн) 

протягом року Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

Міленін І.М. 

Кияниченко І.С. 

Калита Г.С. 

4. Семінар-практикум для директорів комплексних закладів позашкільної освіти 

«Сучасний заклад позашкільної освіти: виклики та шляхи їх вирішення» (онлайн) 

березень-

травень 

Шкура Г.А. 

Левіна І.Є. 

Бут С.В. 

5. Семінар-практикум для координаторів обласних рад учнівського самоврядування 

(онлайн) 

квітень, 

вересень, 

грудень 

Шкура Г.А. 

Бут С.В.  

 

Художньо-естетичний напрям 

6. Всеукраїнський семінар-практикум для директорів комплексних закладів 

позашкільної освіти  «Сучасний заклад позашкільної освіти: виклики та шляхи їх 

вирішення» (онлайн) 

березень-

травень 

Шкура Г.А. 

Педоренко О. В. 

Бут С.В. 

7. Семінар-практикум для координаторів обласних рад учнівського самоврядування 

(онлайн) 

 
Шкура Г.А. 

Бут С.В. 



8. Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних методичних 

об’єднань  керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва «Використання 

новітніх технологій під час проведення занять» (онлайн) 

грудень 

 

Кононенко І.В. 

 

Організаційно-масова та оздоровча робота з дітьми 
 

Проведення всеукраїнських, міжнародних масових заходів 
 

План всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та План семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 

щорічно затверджуються наказом МОН та реалізується УДЦПО (відповідні пункти) у співпраці з партнерами. 
 

№ 

з/п 

Тема Термін 

проведення 

Відповідальні 

за проведення 

Науково-технічний напрям 

1. Участь у національних змаганнях і чемпіонатах України з відбору та участі в 

чемпіонатах світу і чемпіонатах Європи зі спортивно-технічних видів спорту 

протягом 

року 

Міленін І.М. 

Кияниченко І.С. 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

Братчук С.М. 

2. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного конструювання березень Калита Г.С. 

3. Всеукраїнські відкриті змагання з кордових автомоделей у приміщенні серед 

учнівської молоді (юніори до 12 років) (IV ранг) (очні) 

березень Левіна І.Є. 

4. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі у приміщенні) (IV ранг) (заочні) 

березень Міленін І.М. 

5. Всеукраїнські відкриті змагання з трасових автомоделей серед учнівської молоді 

(юніори до 18 років) (IV ранг) (очні) 

березень 

 

Левіна І.Є. 

  



6. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного 

спорту («С» – стендові моделі) (IV ранг) (очні/заочні) – до Дня підняття 

українського прапора над кораблями Чорноморського флоту 

березень-

травень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

 

7. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнаки, старші 

юнаки) з картингу (IV ранг) (очні): 

- І етап; 

- ІІ етап; 

- фінал. 

 

 

березень 

травень 

вересень 

Кияниченко І.С. 

 

8. Всеукраїнський конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання (заочний) – до Всесвітнього дня авіації та космонавтики 

квітень Міленін І.М. 

  

9. Всеукраїнський відкритий фестиваль STEM-проєктів (заочний) квітень Пасхалова Л.О. 

10. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші та старші юнаки) зі 

спортивної радіопеленгації (IV ранг) (очні) 

квітень-

травень 

Братчук С.М. 

11. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв (IV ранг) 

(очні/заочні) 

квітень-

травень 

Міленін І.М. 

12. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) на Кубок УДЦПО з 

судномодельного спорту («М» –  швидкісні радіокеровані) (IV ранг) (очні) 

квітень-

травень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

13. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) на Кубок УДЦПО з 

судномодельного спорту («S» – радіокеровані яхти) (IV ранг) (очні) – до 

Міжнародного дня захисту дітей 

квітень- 

серпень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

14. Всеукраїнські відкриті змагання з радіокерованих автомоделей шосейних 

перегонів серед учнівської молоді (IV ранг) (очні) 

травень Левіна І.Є. 

 

15. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з ракетомодельного 

спорту та юних ракетомоделістів (юнаки) (IV ранг) (заочні/очні) – до Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

травень- 

червень 

Міленін І.М. 



16. Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (очна/заочна) – до Дня Конституції 

України 

травень- 

жовтень 

Бісіркін П.М. 

17. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі) (IV ранг) (заочні/очні) 

травень-

липень 

Міленін І.М. 

18. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з авіамодельного 

спорту (кордові моделі) (IV ранг) (заочні/очні) – до Дня авіації України 

травень-

липень 

Міленін І.М.  

19. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з авіамодельного 

спорту (радіокеровані моделі, БПЛА) (IV ранг) (очні) – до Дня авіації України 

травень-

серпень 

Міленін І.М. 

20. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного 

спорту («М» – швидкісні радіокеровані) (IV ранг) (очні) – до Міжнародного дня 

моряка 

травень-

серпень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

 

21. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного 

спорту («NS» – моделі до 600мм) (IV ранг) (очні або заочні) – до Дня Військово-

Морських Сил Збройних Сил України 

травень-

серпень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

 

22. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного 

спорту («S» – радіокеровані яхти) (IV ранг) (очні) – до Всесвітнього дня океанів 

травень-

жовтень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

23. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок УДЦПО (молодші 

юнаки, старші юнаки) з картингу (IV ранг) (очні) 

червень Кияниченко І.С. 

24. Всеукраїнські відкриті змагання з трасових автомоделей серед учнівської молоді 

(юнаки до 14 років) (IV ранг) (очні) 

червень Левіна І.Є. 

 

25. Всеукраїнські відкриті змагання з кордових автомоделей серед учнівської 

молоді (IV ранг) (очні) 

червень-

липень 

Левіна І.Є. 

 

26. Патріотичний вишкіл-гра «Київська Русь: шлях звитяги» (очна) червень-

липень 

Рязанцев Є.Є. 



27. Командний чемпіонат з середньовічного бою «Звитяга КиївГрада» (очний) липень-

жовтень 

Рязанцев Є.Є. 

28. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші та старші юнаки) з 

радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії (IV ранг) (очні) 

серпень Братчук С.М. 

29. Всеукраїнські відкриті змагання з радіокерованих автомоделей позашляхових і 

шосейних перегонів серед учнівської молоді (IV ранг) (очні) 

серпень Левіна І.Є. 

 

30. Всеукраїнський конкурс з робототехніки (заочний) вересень-

жовтень 

Пасхалова Л.О. 

Калита Г.С. 

31. Історико-рольовий фестиваль «Шляховий камінь» – до Дня українського 

козацтва і захисника України 

серпень-

жовтень 

Рязанцев Є.Є. 

32. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного 

спорту (морській бій) (IV ранг) (очні) – до Всесвітнього дня моря 

серпень-

жовтень 

Деміденко С.С. 

Пасхалова Л.О. 

33. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок УДЦПО з кордових автомоделей 

серед учнівської молоді (IV ранг) (очні) 

вересень-

жовтень 

Левіна І.Є. 

 

34. Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність» (заочний) вересень-

жовтень 

Левіна І.Є. 

 

35. Всеукраїнський фестивалі «Осінні барви Буковини» (заочний) листопад Левіна І.Є. 

Пасхалова Л.О. 

36. Всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного стендового 

моделювання (заочна) – до Дня Соборності України 

грудень Міленін І.М. 

37. Всеукраїнські відкриті змагання з радіокерованих автомоделей шосейних 

перегонів у приміщенні серед учнівської молоді (IV ранг) (очні) 

грудень Левіна І.Є. 

 

38. Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей та молоді «іTalent» 

(заочний) 

протягом 

року 

Єременко А.В. 



39. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку на коротких 

хвилях (заочні) 

протягом 

року 

Левіна І.Є. 

  

Художньо-естетичний напрям 

Всеукраїнські заходи в рамках фестивалю «Чисті роси» 

40. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс естрадної пісні «Різдвяна 

зіронька» 

січень Наумець А.Ф. 

Кононенко І.В. 

41. Всеукраїнський  відкритий літературно-музичний фестиваль вшанування 

воїнів  «Розстріляна молодість» – до Дня Героїв Небесної Сотні 

лютий Наумець А.Ф. 

Кононенко І.В. 

42. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»  протягом 

року 

Педоренко О.В., 

Косенко С.М., 

Наумець А.Ф., 

Кононенко І.В. 

43. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс мистецтв «Пісня над 

Бугом» 

березень Кононенко І.В. 

44. Всеукраїнський літературний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс «Слово Нації» травень Кононенко І.В. 

45. Всеукраїнський фестиваль-конкурс сценічних та карнавальних паперових 

костюмів «Стильний папір» на тему: «Квіти України» 

лютий-

березень 

Кононенко І.В. 

46. Всеукраїнський  відкритий  фестиваль дитячої та юнацької творчості – до 

Всесвітнього Дня Землі 

квітень Кононенко І.В. 

47. ІІІ Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи «Єврофест – 2023» травень Кононенко І.В. 

48. Всеукраїнська інтелектуальна онлайн-гра  «Евристорі-Я» 

 

січень-

грудень 

Косенко С.М. 

Кононенко І.В. 

Наумець А.Ф. 

49. Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» вересень- Кононенко І.В 



– до Дня захисників і захисниць України грудень 

50. Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія – дітям» –до Дня 

Конституції України 

 

квітень- 

вересень 

 

Косенко С.М. 

Кононенко І.В. 

Наумець А.Ф. 

51. Всеукраїнський  конкурс з писанкарства «Великодні писанки» квітень-

травень 

 

Косенко С.М. 

Кононенко І.В. 

Наумець А.Ф. 

52. Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»  

червень Кононенко І.В.  

53. Всеукраїнський відкритий фестиваль закладів позашкільної освіти України 

«Територія творчості» – до Дня Незалежності України  

квітень-

вересень 

Косенко С.М. 

Кононенко І.В. 

Наумець А.Ф. 

54. Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості «Єдина родина» – до Дня 

Незалежності України  

серпень-

вересень 

Наумець А.Ф. 

 

55. Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули у «Світі талантів» червень- 

липень 

Наумець А.Ф. 

 

56. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» вересень Косенко С.М. 

Наумець А.Ф. 

57. Всеукраїнський патріотично-мистецький конкурс «Дитяча військова абетка» – 

до Дня Збройних Сил України 

вересень- 

грудень 

Педоренко О.В. 

Косенко С.М. 

58.   Всеукраїнський відкритий фестиваль-майстерня «Адреса дитинства – Гра» жовтень Зубанова Н.І. 

59.   Всеукраїнський фестиваль-майстерня авторської (бардівської) пісні «Сонячний 

зайчик» 

жовтень Наумець А.Ф. 

 

60.   Фінальний етап конкурсу дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми жовтень- Наумець А.Ф. 



звитяги» грудень  

61.   Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»  у межах 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 

листопад Бісіркін П.М. 

  

62.   Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая» – 

до Дня Сухопутних військ України 

листопад- 

грудень  

Косенко С.М. 

  

63.   Всеукраїнський відео-челендж «Спілкуємось українською!» (дистанційний 

конкурс тематичних відеороликів) 

січень- 

грудень 

Косенко С.М. 

64. ІІ Відкритий Всеукраїнський творчий інклюзивний фестиваль «Натхнення без 

кордонів» 

грудень Кононенко І.В.  

Участь у міжнародних заходах 

65. Міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні 

«Вернісаж. ЕнергоФест» 

вересень Наумець А.Ф. 

66.   Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької хореографії «ПАДІЮН-ЄВРО-

ДАНС» 

жовтень-

листопад 

Зубанова Н.І. 

Воробйова О.Г. 

67.   Міжнародний фестиваль-конкурс з сучасної хореографії «United Dance Beat» листопад Зубанова Н.І. 

Заходи з лідерами учнівського самоврядування: 

68. Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» «Хай небо буде мирним» вересень Бут С.В. 

69.   Збір лідерів учнівського самоврядування закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти: 

збір-підсумок 

збір-старт 

 

 

квітень, 

жовтень 

Бут С.В. 

70.   Всеукраїнський  форум лідерів учнівського самоврядування – до Міжнародного 

дня захисту дітей 

червень 

  

Бут С.В. 



71.   Цикл навчальних тренінгів, мотиваційних зустрічей для лідерів учнівського 

самоврядування 

травень- 

вересень 

Бут С.В. 

72. Цикл ігр-дебатів для команд лідерів учнівського самоврядування «Дебати заради 

змін» 

червень-

жовтень 

Бут С.В. 

  

Контроль за веденням документації 

 

№ 

з/п 

Тема Відповідальні особи 

1 Підготовка навчальних кабінетів і лабораторій УДЦПО до нового навчального року з 

обов’язковим виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 (зі змінами) 

Шкура Г.А. 

Тимченко С.В. 

завідуючі відділами та 

лабораторіями, 

керівники гуртків 

2 Коригування Типових правил внутрішнього трудового розпорядку УДЦПО Шкура Г.А. 

Шандиба Н.М. 

3 Перевірка календарно-тематичного планування роботи гуртків Педоренко О.В. 

Левіна І.Є. 

4 Контроль за веденням журналів гурткової роботи Педоренко О.В. 

Левіна І.Є. 

5 Контроль за станом організації виховної роботи у канікулярний період Шкура Г.А. 

Педоренко О.В. 

Левіна І.Є. 

6 Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку Шкура Г.А. 

Шандиба Н.М. 



7 Контроль за обліком відвідування гуртків  Шкура Г.А.  

Педоренко О.В. 

Левіна І.Є. 

керівники гуртків 

  

Інформаційно-методична діяльність 

УДЦПО використовує наступні форми методичної роботи: 

- колективні: педагогічна рада, методичні об’єднання, виставки педагогічних і методичних матеріалів, науково-

практичні конференції, семінари, вебінари тощо; 

- групові: презентації, тренінги, педагогічні читання тощо; 

- індивідуальні: курси підвищення кваліфікації, атестація, консультування, самоосвіта, участь у конкурсах 

педагогічної майстерності. 

З метою підвищення рівня якості програмного забезпечення та створення банку навчальних програм з позашкільної 

освіти художньо-естетичного та науково-технічного напрямів продовжується робота з підготовки загальних рекомендації 

щодо оформлення навчальних програм до збірника УДЦПО. 

Здійснюється моніторинги: 

-  стану програмного забезпечення науково-технічного та художньо-естетичного напрямів позашкільної 

освіти,  підготовка методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу керівників гуртків художньо-

естетичного, науково-технічного напрямів позашкільної освіти в дистанційному (онлайн) режимі – в частині організації 

практичних занять, тренувань та змагань. 

- кількості закладів позашкільної освіти та аналіз отриманих даних. 

Формуються методичні матеріали щодо надання онлайн- та офлайн-консультацій щодо структури типових навчальних 

програм і загальних рекомендацій для їх оформлення з представниками закладів позашкільної освіти з питань застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботі. 

 

 


