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1. Організаційна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1. 

Оформлення характеристик 

на педагогічних працівників, 

які атестуються 

До 10.03.2019р. 

 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

2. 

Ознайомлення педагогічних 

працівників, які атестуються, 

з характеристиками 

діяльності у 

міжатестаційний період 

До 15.03.2019р. 
Директор 

 
 

3. 

Затвердження планів роботи 

на канікулярний період: 

- весняні канікули; 

- літні канікули 

 

 

До 18.03.2019р. 

До 20.05.2019р. 

 

Директор 
 

4. 
Підготовка статистичного 

звіту станом на 01.06.2019р. 
До 20.05.2019р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

5. 

Затвердження плану 

освітньої діяльності на літній 

період 

До 27.05.2019р. 

 

Директор 

 

 

6. 
Затвердження розкладу 

занять на літній період До 27.05.2019р. 

Директор 

 
 

7. 

Затвердження навчально-

тематичних планів 

керівників гуртків на літній 

період 

До 27.05.2019р. 

 

Директор 

 

 

8. 

Підготовка звіту Палацу за 

результатами роботи за  

2018-2019н.р. 

До 31.05.2019р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

 

 

 

 

 

 



2. Керівництво і контроль 

№п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

 

2.1. Загальні  збори колективу 

1. 

Організація освітньої діяльності під час 

літніх канікул. Проведення 

косметичних ремонтів в навчальних та 

допоміжних приміщеннях.  

 

27.05.2019р.  

 

2.2.Педагогічні ради 

   1.  

Про видачу свідоцтв про позашкільну 

освіту вихованцям Палацу – 

випускникам 2019р. 

15.04.2019р. 

2019р. 
 

   2. 
Через систему цінностей – до 

гармонійного розвитку особистості. 
10.06.2019р.  

2.4. Адміністративні ради 

Березень 

1. 

Результати моніторингу роботи в між-

атестаційний період педагогів, які 

атестуються. Виконання Правил 

внутрішнього трудового розпорядку 

працівниками закладу. 

04.03.2019р.  

2. 

Узгодження плану роботи  на весняні 

канікули. Узгодження плану проведення 

тижня безпеки життєдіяльності. 

Стан виховної роботи у гуртках за 

відкритими комплексними програмами 

11.03.2019р.  

3. 

Затвердження графіку роботи 

екзаменаційної комісії на 

кваліфікаційних екзаменах вихованців 

Палацу. Чергова атестація педагогічних 

працівників. 

18.03.2019р.  

4. 
Фінансово-господарська діяльність. 

Виконання програми «Прозоро». 
25.03.2019р.  



Виконання чинного законодавства з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 

під час освітнього процесу, перевірка 

ведення журналів  інструктажів. 

Квітень 

1. 

Підготовка до міського свята  до 

Великодня. Узгодження кошторисних 

витрат на забезпечення нагородження 

випускників Палацу. Моніторинг 

наповнюваності навчальних груп. 

01.04.2019р.  

2. 

Підготовка нагородних документів для 

переможців конкурсу «Зоряний 

калейдоскоп». Узгодження сценарію 

проведення свята-нагородження «Віват, 

талант!».Узгодження питань педради. 

08.04.2019р.  

3. 

Узгодження кошторису на художнє 

оформлення сцени творчих звітів 

колективів. / згідно ескізів/ 

Участь у міському  святі до Великодня. 

Проведення свята-нагородження «Віват, 

талант!». Узгодження плану проведення 

тижня «Рід. Родина. Україна». 

15.04.2019р.  

4. 

Виховні заходи  до Дня  Перемоги та 

Дня матері. Оновлення  засобів 

пожежогасіння. Узгодження графіку 

проведення академконцертів та творчих 

звітів колективів. 

29.04.19р.  

Травень 

1. 

Планування проведення косметичних 

ремонтних робіт під час літніх канікул. 

Планування роботи закладу на літній 

період. 

06.05.19р.  

2. 

Результативність роботи сумісників. 

Звіти структурних підрозділів про  

роботу  за 2018-2019н.к. 

Підготовка до підсумкової педради. 

Розважальні програми для вихованців 

пришкільних таборів. 

 

13.05.2019р.  



3. 

Виконання навчальних планів та 

програм за 2018-2019н.р. 

Участь у  міському святі до Дня захисту 

дітей. Статистичні данні станом на 

1червня. Підготовка до загальних зборів 

колективу.  

20.05.2019р.  

4. 

Затвердження навчально-тематичних 

планів роботи в період літніх канікул. 

Затвердження розкладу занять на літні 

канікули. Традиційний конкурс 

танцювального клубу «Акцент» «Перші 

кроки». 

27.05.2019р.  

 

2.5. Контроль освітнього процесу 

1. Плановий контроль 

 

Ведення журналів планування та обліку  

роботи гуртків 
щомісячно 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Відвідування навчальних занять в 

гуртках  

згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Проведення виховних та масових 

заходів 

згідно  

планів роботи 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Організація роботи з батьками  травень 
Адміністрація, 

зав. відділами 

Ведення документації завідувачами 

відділів, художніми керівниками 
травень Адміністрація 

Ведення документації керівниками 

гуртків 
квітень Зав. відділами 

Проведення внутрішнього моніторингу 

освітньої діяльності  Палацу 

протягом 

кварталу 
Адміністрація 

Перевірка рівня організації 

індивідуальної роботи з творчо 

обдарованими вихованцями Палацу 

квітень 

2019р. 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка організації освітньої 

діяльності молодими   педагогами 

квітень 

2019р. 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Діяльність органів дитячого 

самоврядування у гуртках Палацу 

травень 

2019р. 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 



Перевірка документації з ОП, БЖД та 

ЦЗ в рамках тижня знань з безпеки 

життєдіяльності   

березень 

2019р. 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

 

Проведення творчого конкурсу 

«Зоряний калейдоскоп» у групах 

основного та вищого рівнів  

 16.03.-14.04. 

2019р. 

Конкурсна 

комісія 

2. Підсумковий контроль 

 

Аналіз виконання навчальних планів та 

навчальних програм  

травень  

2019р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Аналіз роботи в канікулярний період  
квітень 

2019р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Аналіз виконання квартальних планів 

освітньої діяльності 

березень 

2019р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Проведення відкритих занять та 

академконцертів 

травень 

2019р. 

згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Кваліфікаційні іспити випускників 

закладу 

 

Квітень 

2019р. 

згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

3. Оперативний контроль 

 

Контроль за наповнюваністю 

навчальних груп 
постійно 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 

Дотримання вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, вимог 

санітарно-гігієнічного режиму під час 

проведення освітнього процесу 

постійно 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 

Перевірка ведення планів-конспектів 

навчальних занять  
(вибірково) Адміністрація 

Перевірка температурного режиму у 

навчальних кабінетах та рекреаціях. 
постійно Адміністрація 

Участь вихованців у конкурсах та 

змаганнях різного рівня 

протягом 

кварталу 

Заступник 

директора з н/в 

роботи, 

зав.відділами 

 



 

3. Організаційно-методична  робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні Виконання 

 

3.1. Координаційно-методична рада та художня рада 

1. 

Проведення засідань КМР: 

 Обговорення 

результатів творчого 

конкурсу «Зоряний 

калейдоскоп» 

 Узгодження плану 

проведення тижня сім'ї 

«Рід. Родина. Україна» 

 Підготовка до 

педагогічної ради 

«Через систему 

цінностей – до 

гармонійного розвитку 

особистості» 

 

 

 

 

 

16.04.2019р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергієнко Г.О. 

 

 Результати 

внутрішнього 

моніторингу освітньої 

діяльності Палацу 

 Результати діяльності 

КМР за 2018-2019н.р. 

16.05.2019р. Сергієнко Г.О. 

2.  

Проведення засідань 

художньої ради Палацу: 
 Зубенко С.В.  

 Обговорення та 

затвердження сценарію 

інтелектуальної гри  

«Світ безпечного 

життя» 

18.03.2018р.   

 Обговорення та 

затвердження сценарію 

свята - нагородження 

переможців творчого 

08.04.2019р. 

 
  



конкурсу «Зоряний 

калейдоскоп» - «Віват, 

талант!» 

 Обговорення 

сценарних  планів 

звітних концертів 

колективів художнього 

відділу та творчого 

звіту відділу 

прикладного 

мистецтва. 

22.04. 2019р. 

 
  

 Обговорення та 

затвердження сценарію 

проведення конкурсно-

розважальної програми 

до Міжнародного Дня 

Захисту дітей в 

Корпусному парку. 

20.05. 2019р.  

 
  

 Аналіз роботи 

художньої ради за 

2018-2019н.р. 

Обговорення проекту 

роботи художньої ради 

на 2019-2020н.р. 

27.05. 2019р. 

 
  

 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів  

1. 

Проведення засідань ШПМ 

«Світоч» 
 

Палієнко Т.В. 

методисти 
 

Методичний ринг «Знай, 

вивчай, впроваджуй» 
11.03.2019р. Хоріщенко Н.В.  

«Покоління Z – особливості 

освітнього впливу» 
15.04.2019р. Збронська О.В.  

«Партнерство родини та 

Палацу у формуванні 

творчого потенціалу та 

розвитку здібностей дитини в 

сучасному освітньому 

просторі» 

20.05.2019р. Швець О.І.  



 

2. 

ШПМ «Сходинки до 

майстерності» 

Відвідування молодими 

педагогами навчальних 

занять та виховних заходів 

керівників гуртків – 

методистів згідно напрямів 

діяльності : 

 

 

 

- Григоренко-Громова В.О. 

(гурток «Словограй», кер. 

Швець О.І.) 

05.03.2019р.  

- Надьон Н.І. (НХК 

«Барвінок», кер. Безгрєшнова 

Т.Ю.) 

25.03.2019р. 

11.04.2019р. 
 

- Сироткін М.Д. (спортивно-

танцювальний клуб 

«Акцент», кер. Рагуліної 

О.С.) 

18.04.2019р.  

Заняття з теми: 

«Звіт керівника гуртка про 

роботу за рік та планування 

на наступний навчальний рік. 

Поради «Як  уникнути 

синдрому «професійного 

вигорання» 

06.05.2019р. 
Палієнко Т.В., 

 Швець О.І. 
 

3. 

Школа передового 

педагогічного досвіду 

відділу прикладного 

мистецтва: 

 

Дегтярь Т.О. 

 

 Підготовка методичної 

розробки з теми: 

«Проектна діяльність 

як інноваційна 

технологія освітнього 

процесу». 

 

До 

20.052019р. 
 

 Підведення підсумків 

роботи школи 
20.05.2019р.  



передового 

педагогічного досвіду 

для керівників гуртків 

відділу прикладного 

мистецтва за 2018-2019 

навчальний рік. 

4. 
Робота консультпункту з 

питань атестації  

Березень   

2019р. 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

5. 

Проведення семінару з 

обміну досвіду роботи 

керівників гуртків для 

учасників обласних курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

25.03.-04.04. 

2019р. 

(за запитом 

ПОІППО) 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В. 

 

 

6. 

Участь педагогів Палацу у 

роботі обласних курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 

базі ПОІППО: 

 стаціонарні курси для 

керівників гуртків 

 

 

 

 

 

25.03.-04.04. 

2019р. 

 

 

 

 

 

Мелешко С.В. 

Кириленко 

В.М. 

 

 

 дистанційні курси для 

керівників гуртків      

(ІІІ етап) 

04.04.2019р. Гончарова А.О. 

 

Стажування художніх 

керівників хореографічних 

колективів закладу на базі 

кафедри хореографії ПНПУ 

імені В.Г.Короленка 

 

 

04-17.03. 

2019р. 

 

 

 

Рагуліна О.С., 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 



7. 

Участь педагогів Палацу у: 

- засіданнях обласних 

методичних об’єднань за 

профілем роботи гуртків на 

базі ОЦЕВУМ; 

- засіданнях міської 

інтервізійної групи 

працівників психологічної 

служби на базі ММК; 

 

 

 

Протягом 

кварталу 

(за запитом) 

 

 

Сергієнко Г.О. 

 

 

 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

8. 
Атестація педагогічних 

працівників Палацу  

 

25.03.2019р. 

 

Атестаційна 

комісія 

 

 

3.3. Методичний супровід освітнього процесу 

1. 

Надання методичної допомоги 

керівникам гуртків Палацу в 

розробці та вдосконаленні 

навчальних планів і програм 

згідно з сучасними вимогами; 

методичних розробок, 

матеріалів з питань методики 

проведення занять і виховних 

заходів, в оформленні ділової 

документації та інше 

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

 

2. 

Надання методичної допомоги 

керівникам гуртків Палацу у 

роботі по реалізації завдань 

виховної проблеми 

«Виховання громадянина-

патріота у позашкільному 

навчальному закладі» на 2015-

2020н.р. 

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

3. 

Оновлення матеріалів на 

стендах згідно з вимогами 

сьогодення та запитами 

керівників гуртків Палацу: 

«Методвідділ інформує», «На 

1 раз в 

квартал 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 



допомогу керівнику гуртка», 

«Поради. Знахідки. Новинки» 

4. 

 

 

Методичний супровід роботи 

над виховними проектами у 

гуртках відділів Палацу:  

 

 

Протягом 

кварталу 

 

 

- художній відділ Збронська О.В.  

- масовий відділ Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  
Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В.  

5. 

 

 

 

«Години методичних порад»  

з керівниками гуртків відділів 

Палацу: 

- «Форми творчого дозвілля» 

- «Планування освітньої 

діяльності керівника гуртка 

згідно вимог сьогодення» 

 

 

11.03.2019р. 

 

20.05.2019р. 

 

Гончарова 

А.О., 

методисти 

 

- художній відділ 

 

Збронська О.В.  

- масовий відділ Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  
Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В.  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання методичної допомоги 

керівникам гуртків у 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП: 

Протягом  

кварталу 

 

 

«Родина» Швець О.І.  

«Батьківщина. Рідний край» та 

інформаційної служби  

«Правовий простір» 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

«Етика та психологія» 
Онуфрієнко 

Л.О. 

 

«Ідеал» Збронська О.В.  

«Лідер» Березич Ю.В.  



7. 

Методичне засідання 

«Відверта розмова» з питань 

роботи над виховною 

проблемою з теми: 

- «Партнерство Палацу і сім'ї у 

вихованні громадянина-

патріота України» 

15.04.2019р.  

 

- художній відділ 

 

Збронська О.В. 
 

- масовий відділ Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  
Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В. 
 

8. 

Відвідування  занять молодих 

та малодосвідчених педагогів з 

метою надання методичної 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

Григоренко-Громова В.О. 

21.03.2019р. 

18.04.2019р. 

23.05.2019р. 

Швець О.І. 

 

Сироткін М.Д. 

11.03.2019р. 

15.04.2019р. 

20.05.2019р. 

Збронська О.В. 

 

Надьон Н.І. 

13.03.2019р. 

17.04.2019р. 

15.05.2019р. 

Збронська О.В. 

 

9. 
Поповнення банку даних 

«Творча обдарованість» 

Протягом 

кварталу 
Методисти 

 

10. 

Поповнення методичними  

матеріалами тематичних 

добірок, наявних у 

методичному відділі 

Протягом 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

11. 

Робота постійно діючого 

консультпункту з питань 

організації дитячого 

самоврядування в гуртках 

Палацу  

 

Протягом  

кварталу 
Березич Ю.В. 

 



12. 
Засідання активу дитячого 

самоврядування Палацу 

15.03.2019р. 

19.04.2019р. 

17.05.2019р. 

(План 

додається) 

Березич Ю.В. 

 

13. 

Підготовка методичної  

брошури «Мистецтво бути 

разом: дитина, родина, 

колектив»  

До 

31.05.2019р. 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

14. 

Тематична добірка «СТОП 

булінг» (на допомогу 

керівникам гуртків) 

До 

18.03.2019р. 
Березич Ю.В. 

 

 

3.4. Розробка методичних матеріалів 

 

1. 

Методичні розробки: 

Палієнко Т.В. 

 

 

 

«Формування, збереження і 

зміцнення здоров’я дітей як 

обов’язків компонент 

системи національної 

освіти» 

До 18.03.2019р. 

 

«Основні компоненти 

педагогічної майстерності 

керівника дитячого 

об’єднання» 

До 22.04.2019р. 

 

«Використання сучасних 

інноваційних технологій під 

час підготовки та 

проведення масових 

заходів» 

До 27.05.2019р. 

 

Сценарії:  

Виховний захід «Людина 

починається з добра» 
До 29.03.2019р. 

 

Ігрове спілкування «Є щось 

святе в словах «мій рідний 

край» 

До 31.05.2019р. 

 

2. 
Методичні розробки: 

Швець О.І. 
 

«Технології формування До 25.03.2019р.  



психолого-педагогічної 

компетентності у батьків» 

«Партнерство родини та 

Палацу у формуванні 

творчого потенціалу та 

розвитку здібностей дитини 

в сучасному освітньому 

просторі» 

До 22.04.2019р. 

 

 

Сценарії: 

 

Пізнавально-ігрова 

програма «Щоб не 

трапилось біди, обережні 

будьте ви» 

До 

01.03.2019р. 

 

Виховна година «Сон, його 

казки і таємниці» 

До 

01.04.2019р. 

 

Конкурс пісні «Пісенний 

вернісаж» 

До 

15.04.2019р. 

 

3. 

Методичні розробки: 

 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

Методична розробка 

«Ресурс мистецтва в 

патріотичному вихованні 

дітей» 

До 29.04.2019р. 

 

Сценарії:  

Брейн-ринг «Єдина в світі» 
До 

29.03.2019р. 

 

4. 

Сценарії: 

 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

Розвивальне заняття 

«Інтелектуальна мозаїка» 

До 

10.03.2019р. 

 

Урок пам’яті «Пам’ятаємо, 

перемагаємо…» 

Квітень  

2018р. 

 

5. 

Методичні розробки: Збронська 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

«Покоління Z – особливості 

освітнього впливу» 

До 

 25.03.2019р. 

 

 «Соціалізуючий вплив 

позашкільного освітнього 

закладу» 

 

До  

15.04.2019р. 

 



Сценарії:   

Година спілкування «Єдина 

країна – єдина сім’я» 

До 

 02.04.2019р. 

 

Усний журнал «Ми діти 

свого народу» 

До 

 02.05.2019р. 

 

Методичні рекомендації: 

Березич Ю.В. 

 

«Етапи набуття навичок 

впевненості» 

До 

30.04.2019р. 

 

Сценарії:  

Гра-вікторина «На варті 

життя. Обізнаний – значить 

озброєний»  

До 

21.03.2019р. 

 

Інформаційно-практичні заняття для 

активу дитячого самоврядування: 

 

«Імідж як мистецтво 

керування враженнями» 

До 

11.03.2019р. 

 

«Юний оратор» 
До 

15.04.2019р. 

 

«Я – волонтер» 
До 

03.05.2019р. 

 

 

3.5. Психологічний супровід освітнього процесу 

1. 

 

День психології:   

Розвивальне заняття 

«Інтелектуальна  мозаїка» 

(для вихованців 

методичного та художнього 

відділів)  02.04.2019р. 
Онуфрієнко 

Л.О. 

 

Інтерактивне  заняття  

 «Обери  безпечний  шлях» 

(для вихованців художнього 

відділу) 

 

2. 

Відкриті діалоги «Впевнено 

йдемо до школи» (для 

батьків вихованців ЦВРД 

«Пізнайко») 

21.05.2019р. 
Онуфрієнко 

Л.О. 

 

3. Робота «Служби довіри»  
протягом 

кварталу 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

 
 

 

 



4. Організація освітньої діяльності 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні Виконання 

 

4.1. Організація навчальної роботи 

 

1. 

Проведення атестаційних 

заходів педагогами, які 

атестуються у 2018-2019 н. р.  

 

(За окремим 

графіком) 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

2. 

Проведення творчих конкурсів 

«Зоряний калейдоскоп»  

 

16.03.-14.04. 

2019р. 

 (за окремим 

графіком) 

керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

3. 
Кваліфікаційні іспити у групах 

вищого рівня 

Квітень 

2019р. 

(за окремим 

графіком) 

Члени комісій  

4. 
Проведення відкритих занять, 

академконцертів  

Травень 

2019р. 

(за окремими 

графіками) 

керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

5. Проведення екскурсій  

Протягом 

кварталу 

(за планами 

роботи 

керівників 

гуртків) 

керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Виховна робота за відкритими комплексними програмами 

 

1. ВКП «Родина» 

 

Година спілкування «Як 

Батьківщина й сонечко над 

нами, отак і мама на землі одна» 

(гурток «Малятко», кер.  

Палієнко Т.В. гурток  

«Словограй», кер. Швець О.І.) 

05.03.2019р. Швець О.І. 

 

«Сімейний етикет – шлях до 

щастя дитини» (НХК 

«Соняшник», кер. Юхно К.В.) 

18.03.2019р. Швець О.І. 

 

Родинна вітальня «Все 

починається з родини»  

(гурток «Радіотехнічний»,  

кер. Вірьовкін В.М.) 

11.03.2019р. Швець О.І. 

 

Година спілкування «Рушник - 

оберіг, молитва, дорога» (НХК 

«Господарочка»,  

кер. Сидоренко Л.І.  ) 

22.03.2019р. Швець О.І. 

 

 «Сімейний етикет – шлях до 

щастя дитини» (гурток по класу 

народних баяну кер. Ніколенко 

Т.І.) 

25.04.2019р. Швець О.І. 

 

Рольова гра «Вихідний день» 

(гурток «Шашки», кер. 

Кузьмінський І.Д.) 

02.04.2019р. Швець О.І. 

 

Етнографічна вітальня «Історія 

моєї родини – в історії мого 

краю» (гурток «Гончарик», кер. 

Григоренко-Громова В.О.) 

13.05.2019р. Швець О.І. 

 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Лідер»  

 

 

  

 



 

2. ВКП «Ідеал» 

 

Гра-турнір «Таємниці 

спілкування»  

(гурток «Витівники», кер. 

Гончарова А.О.) 

21.03.2019р. 
Збронська 

О.В. 

 

Пізнавальна бесіда «Дозвілля 

народів світу» 

(гурток «Шашки», кер. 

Кузьмінський І.Д.) 

17.04.2019р. 
Збронська 

О.В. 

 

Гра-турнір «Таємниці 

спілкування» (гурток «Шашки», 

кер. Кузьмінський І.Д.) 

14.05.2019р. 
Збронська 

О.В. 

 

Пізнавальна бесіда «Дозвілля 

народів світу» 

(гурток по класу народних 

інструментів, кер. Ніколенко 

Т.І.) 

17.05.2019р. 
Збронська 

О.В. 

 

 

3. ВКП «Етика та психологія» 

 

Розвивальне заняття «Як  

чудово  мислити» (гурток НХК 

«Господарочка», кер. 

Сидоренко Л.І. ) 

15.03.2019р. 
Онуфрієнко 

Л.О. 

 

Заняття  з  елементами   арт- 

терапії  «Входимо  у  світ,  

відкриваємо  світ» (клас  

фортепіано, кер. Дегтярь  Т.О. , 

гурток «Барви», кер. Швець  

Т.М.  ) 

18.03.2019р. 
Онуфрієнко 

Л.О. 

 

Розвивальне заняття  з  

 елементами  образотерапії 

«Керована  поведінка» (гурток 

«Авіамодельний», кер. 

Похно Д.О.  ) 

20.03.2019р. 
Онуфрієнко 

Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Робота за освітніми проектами 

1. 

«Бути здоровим – це модно, 

бути успішним – це класно, 

бути творчим – це 

актуально!» 

  
Керівник 

Зубенко С.В. 
 

Година спілкування 

«Безпечний Інтернет» 
25.03.2019р. 

Гончарова 

А.О. 
 

Пізнавальна гра «Здоровим 

бути – смак життя відчути» 
04.04.2019р. 

Гончарова 

А.О. 
 

Засідання клубу здоров’я 

«Продовжуємо вивчати 

поради лікаря Айболіта» 

14.05.2019р. Гулій Л.С.  

Ігровий турнір «Стиль життя 

– здоров’я» 
16.05.2019р. Зубенко С.В.  

2. 

«Особистість»   Керівник 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

День психології (методичний 

та художній відділи) 
02.04.20191р.  

3. 

«Зберемо воєдино всю нашу 

родину» 

 

 

Керівник 

Швець О.І. 

 

Тиждень сімї «Рід. Родина. 

Україна» 

06-12.05. 

2019р. 

(план 

додається) 

 

4. 

«Українські народні 

традиції» 
 

Керівник 

Котенко В.О. 
 

Святкова програма 

«Великодня писанка» 
21.04.2019р. 

Ніколенко 

Т.І. 
 

Свято вишиванки «Звичаї та 

традиції» 
15.05.2019р. 

Мелешко 

С.В. 
 

5. 

«Екскурсійна діяльність у 

гуртку як ефективна форма 

виховного процесу»   

 
Керівники 

Палієнко 

Т.В.,  

Швець О.І. 

 

Екскурсія до музею пожежної 

безпеки «Вогонь життєдайний 

та небезпечний» 

 

26.03.2019р.  



6. 

«Чарівна сила мистецтва»   Керівник  

Нестеренко 

О.Б. 

 

Практикум «Витинанка в 

Україні» 
23.05.2019р.  

7. 

«Скарби художнього 

мистецтва» 
 

Керівник 

Юхно К.В. 

 

Екскурсії з тем: «Мистецтво 

без кордонів» «Майстри 

мистецтв дітям і молоді» 

Протягом 

кварталу 
 

 

4.4. Освітня діяльність в рамках тематичних тижнів 

1. 

Тиждень знань з безпеки 

життєдіяльності 

 

25.03-31.03. 

2019р. 

Сергієнко Г.О. 

Гончарова 

А.О. 

 

Виставка  малюнків 

вихованців Палацу на тему:  

«Що  я знаю про безпеку» 

25.03.2019р. 

 
Березич Ю.В.  

Оформлення інформаційного 

вісника для батьків  

«Безпека життя  дитини – 

понад усе!»  

25.03.2019р. 
 

Сергієнко Г.О. 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

 

Екскурсія до музею пожежної 

безпеки «Вогонь життєдайний 

та небезпечний» для 

вихованців гуртків 

методичного відділу 

26.03.2019р. 

 

Сергієнко Г.О. 

Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 

 

 

Інформаційні хвилинки 

«Подорож у світ безпеки» для 

вихованців молодшого  

шкільного віку  

25.03.-28.03. 

2019р. 

 

Гончарова 

А.О. 

 

 

Гра-вікторина «На варті 

життя. Обізнаний – значить 

озброєний» (для вихованців 

НХК «Господарочка», 

радіотехнічного гуртка та 

гуртка «Авіамодельний») 

26.03.-28.03. 

2019р. 

 

Березич Ю.В.  

 
 

Пізнавальна гра «Світ 

безпечного життя»  для 

вихованців середнього та 

29.03.2018р. 

 

Гончарова 

А.О. 
 



старшого шкільного віку  

Виховні заходи з безпеки 

життєдіяльності дітей у 

гуртках Палацу (за планами 

роботи керівників гуртків) 

25.03.-31.03. 

2019р. 
 

Керівники 

 гуртків 

 

 

2. 

Тиждень сім’ї «Рід. Родина. 

Україна» 

 

06.05 – 12.05. 

2019р. 

 

Швець О.І. 
 

Батьківський всеобуч 

«Зупиніться. Це цікаво!» 

(інформаційний вісник) 

06.05.2019р. Швець О.І.  

Виставка малюнків «Сім’я, 

рід, родина – ключ до щастя 

дитини» (до Дня сім’ї) 

07.05.2019р. 
Керівники  

гуртків 
 

Акція до Дня матері 

«Людина, яку я найбільше 

люблю!» (виготовлення 

листівок, сувенірів) 

08.05.2019р. 

Швець О.І., 

керівники 

гуртків 

 

Конкурс пісні «Пісенний 

вернісаж» 
10.05.2019р. Швець О.І.  

Виховні заходи з родинного 

виховання у гуртках Палацу 

 

11-12.05. 

2019р. 

Керівники  

гуртків 
 

 

5. Організація масової роботи 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

Березень 

1. 
Свято «Весняний дивограй» в 

Центрі «Пізнайко» 
06.03.2019р. 

Швець О.І., 

Палієнко Т.В. 
 

2. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованців 

гуртка «Чародії» - «Всесвіт 

дитячих мрій». 

 

22.03.2019р. 
Костіна Н.С.  

3. 

Всеукраїнський  фестиваль зі 

спортивних танців пам'яті  

Олега Рагуліна.  

17.03.2019р. 

Дрозд В.Д., 

Рагуліна О.С. 

 

 



Квітень 

1. 
Участь у міському фестивалі 

до Великодня  (за запитом) 

Квітень  

2019р. 

Дегтярь Т.О., 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О. 

 

2. 

Свято-нагородження 

переможців  конкурсу    

«Зоряний калейдоскоп» - 

«Віват, талант!» 

19.04.2019р. 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В., 

Гончарова А.О. 

 

Травень 

1. 

Участь у міському фестивалі  

європейської культури 
17.05.2019р. Котенко В.О.  

Творчі звіти гуртків Палацу:    

Прикладний відділ 
 

18.05.2019р. 

 

Дегтярь Т.О. 
 

НХК ансамбль танцю 

«Барвінок» та ЗХК вокальна 

студія «Нове покоління» 

25.05.2019р. 

Котенко В.О. 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 

 

2. 

Випускний ранок вихованців 

Центру «Пізнайко» «Скоро в 

школу» 

31.05.2019р. 
Швець О.І. 

 
 

 

6. Організація виставкової діяльності 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні Виконання 

Березень 

 

1. 

Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Подих весни».  

(Палац, вестибюль) 

 

15.03.2019р. 

 

Юхно К.В. 

 
 

2. Вставка творчих робіт 

вихованців гуртка «Чародії» - 

«Всесвіт дитячих мрій».  

(Мала галерея мистецтв 

Палацу) 

 

 

22.03.2019р. Костіна Н.С.  

3. Виставка робіт вихованців 

Палацу «Що  я знаю про 

безпеку» (Палац, вестибюль) 

 

25.03.2019р. Березич Ю.В.  



Квітень 

 

1. 

 

Виставка робіт вихованців 

відділу «Весняне розмаїття!». 

(Палац, вестибюль) 

 

15.04.2019р. 

 

Зав. відділу, 

керівники 

гуртків 

 

 

2. 

Участь у міській виставці до 

Великодня.  

(вул. Соборності) 

25.04.2019р. Зав. відділу, 

керівники 

гуртків 

 

3. Участь у міській виставці до 

Великодня. 

 (ПХМ ім. М. Ярошенка) 

Квітень 

2019р. 

Зав. відділу, 

керівники 

гуртків 

 

4. Виставка робіт вихованців 

відділу «Віват, талант!». 

(Палац, фойє І поверху) 

19.04.2019р. 

 

Зав. відділу, 

керівники 

гуртків 

 

 

 

7. Участь творчих колективів Палацу 

у фестивалях, конкурсах, змаганнях  
 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

 1. 

Обласний турнір  на Кубок 

міського голови 

м. Кременчук 

 

30.03.2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

2. 
Шашковий турнір «Весняна 

шашка» 

31.03.2019р. Кузьмінський 

І.Д. 
 

3. 

Участь у міжнародному 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Кубок 

Полтавщини» м. Полтава 

 

06-07.04. 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

4. 

Участь у міжнародному 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Гран-Прі 

Полтавщини» м. Полтава 

 

20-21.04. 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

5. 

Участь у всеукраїнському 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Zerkalnaya 

Struya - 2019» 

м. Харків 

 

04-05.05. 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д.  



6. 

Участь у всеукраїнському 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Полтавський 

вальс -  2019»  

м. Полтава 

 

18-19.05. 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д.  

7. 

Міжнародний  фестиваль – 

конкурс таланту і моди 

«Скарби Нації» 

м. Полтава 

Травень 

2019р. 

 

Зубенко С.В. 
 

 

8.Організація роботи з батьками та громадськістю 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Проведення батьківських 

зборів у гуртках Палацу  

(За окремим 

графіком) 

травень  

2019р. 

керівники 

гуртків 

 

2. 
Засідання батьківської ради 

Палацу  

Травень  

2019р. 

адміністрація 

Палацу, 

батьківський 

комітет 

 

3. 
Засідання батьківських рад 

відділів Палацу 

Травень 

2019р. 

 

завідувачі  

відділів 

 

 

4. 

 
 

 

Робота школи батьківства 

«Сімейна розмова»: 

«Сім`я – первісний  осередок 

багатогранних людських   

відносин»(методичний та 

художній відділи) 

 

 

07.05.2019р. 

 

 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

 

5. 

Участь батьків в  освітньому 

процесі (відкриті заняття, 

академконцерти, конкурси, 

екскурсії) 

 

Протягом  

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами, 

практичний 

психолог, 
культорганізатор 

кер. гуртків 

 

6. 

Співпраця з Полтавським 

обласним Товариством 

Червоного Хреста України 

Протягом 

 кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Березич Ю.В. 

 

7. 
Співпраця з Полтавським 

МЦССМ 

Протягом  

кварталу 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 



9. Організація роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

 1. Інструктажі 

1. 

Проведення вступних та 

первинних на робочому 

місці інструктажів з 

охорони праці та цивільного 

захисту з новоприбулими 

працівниками 

Протягом  

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е. 

 

2. 

Проведення цільових 

інструктажів з охорони 

праці з працівниками 

Палацу 

Протягом 

 кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е. 

 

3. 

Проведення повторних 

інструктажів з охорони 

праці та цивільного захисту 

з працівниками Палацу 

Березень 

2019р. 
Зав. відділами  

     4. 

Проведення з вихованцями  

первинних  інструктажів  

перед канікулами 

Березень 

2019р., 

травень  

2019р. 

Керівники 

гуртків 
 

  5. 

Проведення цільових 

інструктажів з вихованцями 

(перед екскурсіями, 

змаганнями, конкурсами, 

громадськими роботами 

тощо) 

Протягом  

кварталу 

Керівники 

гуртків 
 

  6. 

Проведення позапланових 

інструктажів з вихованцями 

(за потреби) 

Протягом 

кварталу 

 

Керівники 

гуртків 
 

 2.Навчання з ЦЗ, ОП та БЖД 

1. 

Проведення навчань з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та 

цивільного захисту з 

працівниками Палацу 

(За окремим 

графіком) 

Дрозд В.Д. 

Сергієнко Г.О. 

Клімовський 

Є.Е. 

Садієва І.Г. 

 

 



2. 

Проведення Тижня знань з 

безпеки життєдіяльності.  

 

25.-31.03.- 

2019р. 

Сергієнко Г.О. 

Гончарова А.О. 

зав. відділами, 

кер. гуртків 

 

3. 

Практичне заняття з правил 

користування первинними 

засобами пожежогасіння 

Квітень  

2019р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

4. 

Практичне заняття з 

відпрацюванням плану 

евакуації в разі пожежі 

Травень  

2019р. 

Клімовський 

Є.Е., 

Сергієнко Г.О. 

 

 3.Безпечна експлуатація будівлі закладу 

1. 

Забезпечення посиленого 

пропускного режиму 

дорослого контингенту в 

навчальні приміщення та 

рекреації Палацу. 

Протягом  

кварталу 

Чергові 

адміністратори, 

швейцари 

 

2. 

Забезпечення безпечного 

питного,  повітряного, 

 температурного, 

освітлювального  режимів 

Постійно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

3. 

Впорядкування прилеглої 

території закладу та 

запасних виходів 

Протягом 

 кварталу 

Клімовський 

Є.Е. 
 

4. 

Проведення технічного 

обслуговування системи 

відео спостереження Палацу 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

5. 
Перевірка стану мереж тепло 

водо та електропостачання  
Щотижнево 

Клімовський 

Є.Е. 
 

6. 

Огляд технічного стану 

будівлі зі складанням 

відповідного акту 

Березень 

2019р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

 4.Пожежна безпека 

1. 

Технічне обслуговування 

системи протипожежної 

сигналізації закладу з 

реєстрацією у відповідному 

журналі 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

2. 

Проведення технічного 

обслуговування насосної 

станції пожежогасіння 

Палацу 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 



3. 
Профілактична перевірка 

пожежних кранів та рукавів 
Березень  

2019р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

4. 

Проведення 

профілактичних заходів 

пожежної безпеки (технічне 

обслуговування та 

перезарядка вогнегасників) 

Травень 

2019р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

 5.Електробезпека 

1. 

Забезпечення утримання 

відповідно до вимог 

електромереж, 

електроарматури, 

електросилових шаф, 

освітлювальних 

електрощитів  

Протягом 

 кварталу 
Путря В.М.  

2. 

Забезпечення робочих місць 

засобами захисту від 

ураження електрострумом 

(діелектричні килимки, 

спеціальне взуття, рукавиці, 

інструменти з ізольованими 

ручками) 

Протягом 

 кварталу 

Клімовський 

Є.Е., 

Путря В.М. 

 

3. 

Частковий ремонт мережі 

електропостачання та 

електроприладів 

За потреби 

Клімовський 

Є.Е., 

Путря В.М. 

 

                Виховні заходи  

1. 

Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо попередження 

дитячого травматизму під 

час освітнього процесу та в 

побуті з вихованцями та 

батьками 

Постійно 
Керівники 

гуртків 
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