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1. Організаційна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1. 

Комплектація навчальних 

груп:  

 основного, вищого рівня 

 початкового рівня 

 

 

до 03.09.2018р. 

до 15.09.2018р. 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

2. 

Затвердження розкладу 

занять: 

 тимчасовий розклад; 

 І семестр 

до 07.09.2018р. 

до 15.09.2018р. 

 

Директор 

 

 

3. 

Затвердження навчально-

тематичних планів керівників 

гуртків: 

 І семестр 

 групи 1-го року навчання 

 

 

 

до 07.09.2018р. 

до 17.09.2018р. 

 

Директор 

 

 

4. 

Затвердження річного плану 

роботи Палацу на 2017-

2018н.р. 

до 10.09.2018р. 
Педрада 

 
 

5. 

Затвердження квартальних 

планів освітньої діяльності: 

 І квартал 

 ІІ квартал 

 

 

до 10.09.2018р. 

до 19.11.2018р. 

 

Директор 

 

 

6. 
Затвердження навчальних 

планів на 2018-2019н.р. 

 

10.09.2018р. 

Педрада 

 
 

7. 
Затвердження плану роботи на  

осінні канікули 

 

до 15.10.2018р. 

 

Директор  

8. 
Підготовка статистичних 

звітів 

до 24.09.2018р. 

 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

9. 

Підготовка документації з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного 

захисту 

серпень-

вересень 

2018р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

заступник 

 



директора з 

АГЧ, 

зав. відділами 

10. 
Підготовка атестаційних 

матеріалів на 2018-2019н.р. 

вереснь 

2018р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

11. 

Підготовка матеріалів на 

підтвердження звання 

Народний художній колектив 

ансамблю танцю «Барвінок» 

до 15.10.2018р. 

Котенко В.О., 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 

 

12. 

Підготовка матеріалів на 

підтвердження звання 

Народний художній колектив 

студії образотворчого 

мистецтва «Соняшник». 

до 01.11.2018р. 
Дегтярь Т.О., 

Юхно К.В. 
 

 

 

 

 

2. Керівництво і контроль 

№п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

2.1. Педагогічні ради 

1. 

Формування конкурентоспроможної 

особистості вихованця  позашкільного 

навчального закладу в умовах нових 

освітніх реалій. 

10.09.2018р.  

2.2. Загальні  збори колективу 

1. 

Основні завдання колективу Палацу на 

2018-2019 навчальний рік. Підготовка 

закладу до осінньо-зимового сезону. 

жовтень 

2018р. 

 

 

2.3. Профспілкові збори 

1. 

Виконання колективного договору між 

адміністрацією Палацу та 

профспілковим комітетом за 2018 рік. 

листопад 

2018р. 
 



2.4. Адміністративні ради 

Вересень 

1. 

Основні завдання колективу Палацу по 

забезпеченню якісного освітнього 

процесу в новому навчальному році.  

Результати набору дітей у гуртки. 

Оформлення документів на премію до 

Дня працівника освіти. Підготовка до 

педради. 

03.09.2018р.  

2. 

Чергова атестація педагогічних 

працівників. Оформлення ділової 

документації. Затвердження навчально-

тематичних планів  керівників гуртків. 

10.09.2018р.  

3. 

Організація роботи з батьками; 

проведення батьківських зборів 

(графіки), вибори батьківських 

комітетів. Організація роботи органів 

дитячого самоврядування. Підготовка 

закладу до опалювального осінньо-

зимового сезону. 

17.09.2018р.  

4. 

Забезпечення охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту у 

закладі ( перевірка ведення відповідних 

журналів,оновлення інструкцій). 

 Перевірка наявності медичних довідок 

у гуртках з фізичним навантаженням 

Святкування Дня працівника освіти. 

24.09.2018р.  

Жовтень 

1. 

Результати моніторингу оперативного 

контролю за наповнюваністю 

навчальних груп. Робота з творчо 

обдарованими вихованцями. 

Організація індивідуального навчання. 

Атестація педагогічних працівників: 

узгодження графіку вивчення  освітньої 

діяльності педагогів, які  атестуються.  

01.10.2018р.  

2. 

Узгодження кошторису на 2019р., з 

урахуванням пропозицій структурних 

підрозділів. Участь вихованців у 

благодійних акціях «П'ять картоплин», 

08.10.2018р.  



«Мій подарунок захиснику України». 

Узгодження графіку відвідування занять 

молодих педагогів.  

3. 

Плани роботи гуртків Палацу на осінні 

канікули. Затвердження плану роботи  

на осінні канікули. Забезпечення 

санітарно-гігієнічних норм у закладі та 

на прилеглій території.  

15.10.2018р.  

4. 

Морально-етичне виховання. Співпраця 

колективу Палацу з батьківською 

громадою та органами дитячого 

самоврядування. Посилення 

пропускного режиму до закладу.  

22.10.2018р.  

5. 

Фінансово-господарська діяльність. 

Забезпечення виконання бюджету на 

2018р. Забезпечення економного 

використання енергоносіїв та 

водопостачання. Затвердження плану 

підготовки до Новорічної вистави. 

Затвердження кошторисних витрат на 

виготовлення декорацій та пошиття 

костюмів. Психолого-педагогічний 

супровід освітньої діяльності 

вихованців 5 річного віку. 

29.10.2018р.  

Листопад 

1. 

Інвентаризація товарно-матеріальних  

цінностей закладу. Затвердження плану 

підготовки та проведення новорічних 

заходів для школярів міста. Узгодження 

кошторису виготовлення декорацій та 

бутафорії до вистави. Пошиття 

костюмів до новорічної вистави. 

05.11.2018р.  

2. 

Організація роботи з ведення 

військового обліку 

військовозобов'язаних. Моніторинг 

наповнюваності гуртків. Оновлення 

сайту з питань організації освітньої 

діяльності гуртків та досягнень 

вихованців  Палацу.   

12.11.18р.  



3. 

Платні послуги та їх ефективність, 

забезпечення реклами новорічних 

заходів. Ведення ділової документації з 

кадрових питань. Перевірка ведення 

трудових книжок. Ефективність роботи 

органів дитячого самоврядування. Роль 

батьківського комітету в організації 

освітньої діяльності в Палаці. 

19.11.2018р.  

4. 

Виконання вимог чинного 

законодавства з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 

членами колективу. Ведення 

відповідної документації 

Методичний супровід освітнього 

процесу. Ефективність та дієвість 

роботи проектів Палацу. 

26.11.2018р.  

 

2.5. Контроль освітнього процесу 

1. Плановий контроль 

 

Навчально-тематичні плани на І семестр 

 

 

до 

20.09.2018р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Комплектація навчальних груп 
вересень 

2018р. 
Адміністрація 

Ведення журналів планування та обліку  

роботи гуртків 
щомісячно 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Ведення журналів інструктажів з 

безпеки життєдіяльності  вихованців 

 

26-27.10. 

2018р. 

 

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  
протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами 



Ведення документації завідувачами 

відділів, художніми керівниками 

листопад 

2018р. 
Адміністрація 

Ведення документації керівниками 

гуртків 

листопад  

2018р. 
Зав. відділами 

Проведення внутрішнього моніторингу 

освітньої діяльності  Палацу 

з 01.10.2018р.  

(протягом 

навчального 

року) 

Адміністрація 

Моніторинг освітньої діяльності в  

міжатестаційний період педагогів, які  

атестуються 

протягом 

кварталу 

 

Зав. відділами 

Перевірка стану організації 

індивідуальної роботи з творчо 

обдарованими вихованцями Палацу 

26-30.11. 

2018р. 

 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка нормативної документації з 

ОП та БЖД, журналів реєстрації 

інструктажів у керівників гуртків, 

завідуючих відділами 

26-27.10. 

2018р. 

 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка стану організації освітньої 

діяльності молодими   педагогами 

протягом 

кварталу 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

2. Підсумковий контроль 

 

Перевірка результатів комплектації 

навчальних груп гуртків Палацу та 

наявності відповідної документації 

(заяви батьків, анкети та медичні 

довідки вихованців). 

до  

30.09.2018р. 

 

Адміністрація 

Аналіз роботи за канікулярний період  
до 

02.10.2018р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

3. Оперативний контроль 

 

Контроль за наповнюваністю 

навчальних груп 

протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 

Дотримання вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, санітарно-

гігієнічного стану закладу.  

протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 



Перевірка ведення планів-конспектів 

навчальних занять  
протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

 

Діяльність органів дитячого 

самоврядування у гуртках Палацу 

(документація, співбесіди з 

вихованцями) 

листопад  

2018р. 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Участь вихованців у конкурсах та 

змаганнях різного рівня 
протягом 

кварталу 

зав. відділами, 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

 

 

3. Організаційно-методична  робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні Виконання 

 

3.1. Координаційно-методична рада та художня рада 

1. Проведення засідань КМР 

20.09.2018р. 

18.10.2018р. 

15.11.2018р. 

Сергієнко Г.О.  

2.  
Проведення засідань 

художньої ради Палацу 

10.09.2018р. 

15.10.2018р. 

15.11.2018р. 

Зубенко С.В.  

 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів  

1. 

Проведення засідань ШПМ 

«Світоч»: 

1. «В.О.Сухомлинський – 

видатний український 

педагог, письменник, 

публіцист, 

добротворець, 

новатор». 

2. «Микола Ярошенко – 

справжній син Полтави, 

відомий український 

маляр-журналіст, 

художник-

 

 

 

 

 

 

24.09.2018р. 

 

 

22.10.2018р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палієнко Т.В. 

 

 

Швець О.І. 

 

 

 

 



передвижник, генерал-

майор». 

3. «Інтерактивна 

педагогічна гра 

«Інноваційна 

неокухня». 

 

 

12.11.2018р. 

 

 

 

Хоріщенко Н.В. 

2. 

Проведення занять з 

молодими педагогами у 

ШПМ «Сходинки до 

майстерності»: 

1. «Єдині вимоги до 

керівників гуртків 

Палацу. Шляхи 

формування 

позитивного іміджу 

керівника дитячого 

об’єднання». 

2. «Основні вимоги до 

організації занять. Типи 

занять, їх структура і 

аналіз». 

3. «Напрями виховної 

роботи в гуртку. 

Проведення заходів 

патріотичного, 

національного та 

громадянського 

виховання 

підростаючого 

покоління в рамках 

роботи над виховною 

проблемою Палацу». 

 

 

вересень 

2018р. 

 

 

жовтень  

2018р. 

 

 

 

листопад 

2018р. 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 
 

3. 

Проведення засідань школи 

передового педагогічного 

досвіду прикладного відділу: 

1. Мета та завдання 

школи передового 

педагогічного досвіду. 

Ознайомлення з планом 

 

 

 

01.10.2018р. 

 

 

 

Дегтярь Т.О.  



роботи на 2018-

2019н.р. 

2. Зимові свята – інновації 

у декоруванні інтер'єру. 

 

 

12.11.2018р. 

 

4. 
Робота консультпункту з 

питань атестації  

 

протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

5. 

Участь педагогів Палацу у: 

- засіданнях обласних 

методичних об’єднань за 

профілем роботи гуртків на 

базі ОЦЕВУМ, 

- засіданнях міського 

методичного клубу «Творча 

ініціатива» на базі ММК, 

- засіданнях міської 

інтервізійної групи 

працівників психологічної 

служби на базі ММК, 

- семінарах та майстер-

класах для педагогів 

позашкільних навчальних 

закладів, 

- проведенні педагогічної 

практики для студентів 

ПНПУ. 

Протягом 

кварталу 

(за запитом) 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В.,  

Онуфрієнко 

Л.О., 

керівники  

гуртків 

 

 

6. 

Подання до ММК замовлення 

на курси підвищення 

кваліфікації педагогів 

Палацу. 

до 

20.09.2018р. 
Сергієнко Г.О. 

 

7. 

Огляд-конкурс методичних 

куточків керівників гуртків 

Палацу «Мислимо. Діємо. 

Працюємо творчо» 

з 01.10 по 

07.10.2018р. 

КМР,  

керівники 

гуртків 

 

8. 

Атестація педагогічних 

працівників Палацу: 

- затвердження складу 

атестаційної комісії 

Палацу  

 

 

до 

14.09.2018р. 

Дрозд В.Д. 

 



- затвердження списків 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються та графіка 

проведення атестації; 

до 

15.10.2018р. 

Атестаційна 

комісія 

 

- моніторинг освітньої 

діяльності педагогів, 

що атестуються у  

2018-2019н.р.  

жовтень-

листопад 

2018р. 

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, 

керівники 

гуртків-

методисти 

 

 

2. 

Надання методичної допомоги 

керівникам гуртків Палацу у 

роботі по реалізації завдань 

виховної проблеми 

«Виховання громадянина-

патріота у позашкільному 

навчальному закладі». 

протягом  

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти, 

керівники 

гуртків-

методисти 

 

3. 

Оновлення матеріалів на 

стендах згідно з вимогами 

сьогодення та запитами 

керівників гуртків Палацу: 

«Методвідділ інформує», «На 

допомогу керівнику гуртка», 

«Поради. Знахідки. Новинки» 

протягом 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

4. 

Доповнення «Орієнтовну 

тематику виховних заходів» 

(Програма роботи над 

виховною проблемою Палацу 

на 2018-2019р.р.)  

до 

03.09.2018р. 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 



5. 

Розробка Положення конкурсу 

читців (декламаторів) «Зима, 

що нас змінила» (до 5-ї річниці 

Героїв Небесної Сотні) 

до 

03.09.2018р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

6. 

Розробка Положення конкурсу 

пісні «Пісенний вернісаж» 

 

до 

03.09.2018р. 
Швець О.І. 

 

7. 

 

 

Методичний супровід роботи 

над виховними проектами у 

гуртках відділів Палацу:  

 

 

протягом 

кварталу 

 

 

- художній відділ Збронська О.В.  

- масовий відділ 

- відділ прикладного 

мистецтва  

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами 

 
Палієнко Т.В. 

 

8. 

 

 

 

«Години методичних порад»  

з керівниками гуртків відділів 

Палацу: 

1. «Орієнтири діяльності 

Палацу у новому 

навчальному році 

відповідно до змін у 

суспільстві». 

2. «Методика проведення 

занять та виховних 

заходів в контексті 

новітніх педагогічних 

технологій». 

 

 

 

 

03.09.2018р. 

 

 

 

 

05.11.2018р. 

 

 

 

- художній відділ 

 

Збронська О.В.  

- масовий відділ, 

- відділ прикладного 

мистецтва  

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В.  

9. 

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. 

 

10. 

Засідання «Відверта розмова» 

з питань роботи над виховною 

проблемою з теми 

«Формування патріотизму, 

ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості 

у вихованців засобами 

активних форм роботи» 

(згідно зі Стратегією 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 

2016-2020рр.). 

22.10.2018р.  

 

- художній відділ 

 

Збронська О.В. 
 

- масовий відділ, 

- відділ прикладного 

мистецтва  

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В. 
 

11. 

Відвідування  занять молодих 

та малодосвідчених педагогів з 

метою надання методичної 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

12. 
Поповнення банку даних «Мій 

вибір» 

вересень 

2018р. 
Методисти 

 

13. 
Поповнення банку даних 

«Творча обдарованість» 

протягом  

кварталу 
Методисти 

 

14. 

Поповнення методичними  

матеріалами тематичних 

добірок, наявних у відділі 

протягом 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

15. 

Робота постійно діючого 

консультпункту з питань 

організації дитячого 

протягом 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 



самоврядування в гуртках 

Палацу  

16. 

Випустити збірку 

«Інноваційна діяльність, 

творча пошукова активність, 

продуктивна співпраця всіх 

учасників освітнього процесу 

– запорука самореалізації 

особистості в майбутньому» (з 

досвіду роботи педагогічного 

колективу Палацу по втіленню 

інноваційних технологій) 

до 

01.10.2018р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

17. 

Випустити термінологічний 

посібник «Про освіту в 

термінах» (в контексті 

положень нового Закону 

України «Про освіту») 

до 

30.11.2018р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

18. 

Підготовка матеріалів для 

випуску брошури «Мистецтво 

бути разом: дитина, родина, 

колектив» (методичні 

матеріали по роботі з 

батьками) 

протягом 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

 

3.4. Розробка методичних матеріалів 

1. 

Методичні розробки: 

Палієнко Т.В. 

 

 

 

«В.О.Сухомлинський – 

видатний український 

педагог, письменник, 

публіцист, добротворець, 

новатор» 

до 

10.09.2018р. 

 

Сценарії:  

Інтелектуальна гра «А я 

живу на рідній Україні» 

до 

29.10.2018р. 

 

2. 

Методичні розробки: Швець О.І. 

 

 

 

 

 

«Микола Ярошенко – 

справжній син Полтави, 

відомий український маляр-

жанрист, художник-

до 

01.10.2018р. 

 



передвижник, генерал-

майор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сучасні підходи до 

розвитку зв’язного 

мовлення молодших 

школярів засобами усної 

народної творчості» 

до 

11.11.2018р. 

 

 

- «Виховання патріотизму та 

національної свідомості 

вихованців шляхом 

використання елементів 

інноваційних технологій» 

до 

14.01.2019р. 

«Розвиток образного 

мовлення молодших 

школярів у процесі навчання 

української мови» 

до 

18.02.2019р. 

«Технології формування 

психолого-педагогічної 

компетентності у батьків» 

до 

25.03.2019р. 

 

«Партнерство родини та 

Палацу у формуванні 

творчого потенціалу та 

розвитку здібностей дитини 

в сучасному освітньому 

просторі» 

до 

22.04.2019р. 

 

 

Сценарії: 

 

Конспект тематичного 

заняття до Дня знань для 

вихованців молодшого 

шкільного віку 

 

до 

01.09.2018р. 

 

Літературна вітальня «Все 

починається з добра» (за 

творами 

В.О.Сухомлинського) 

до 

15.09.2018р. 

 

Усний журнал «Літопис 

мого роду» 

до 

30.10.2018р. 

 



Година спілкування «Права 

на папері та в житті» 

до 

01.11.2018р. 

 

3. 

Методичні розробки: 

 

 

 

 

 

 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка 

«Інтерактивна педагогічна 

гра «Інноваційна 

неокухня»(в рамках роботи 

ШПМ «Світоч») 

до 

15.10.2018р. 

 

Буклети:  

Інформаційний буклет 

«Щастя дитини в руках 

дорослих» (до 

Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства») 

до 

23.11.2018р. 

 

Сценарії:  

Конспект тематичного 

заняття до Дня знань для 

вихованців середнього 

шкільного віку 

до 

01.09.2018р. 

 

Пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську 

любить мову, він завжди 

здержить своє слово» (для 

вихованців середнього 

шкільного віку) 

до 

05.10.2018р. 

 

Бесіда з елементами гри  «І 

живу я в Україні і з неї я 

родом» 

 

до 

15.11.2018р. 

 

4. 

Методичні розробки: 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

Розвивальне заняття 

«Здоровий я – щаслива  

сім`я» 

Заняття з елементами 

тренінгу «Моя  родина  і  

світ довкола» 

 

 

до 

25.09.2018р. 

 

до 

15.10.2018р. 

 

 



5. 

Методичні розробки: 

Збронська О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фольклор та сучасна 

стилізація в музичному 

мистецтві» 

до 

21.09.2018р. 

 

Методичні рекомендації:  

«Відсутність паління – 

тренд покоління» 

до 

28.11.2018р. 

 

Сценарії:  

Конспект тематичного 

заняття до Дня знань для 

вихованців старшого 

шкільного віку 

до 

01.09.2018р. 

 

Пізнавальна бесіда 

«Сценічна етика» 

до 

08.10.2018р. 

 

Музичне заняття «Мрійлива 

таїна ноктюрну» 

до 

30.10.2018р 

 

Творча зустріч «Полтавські 

персоналії. Наталія 

Святцева» 

до 

26.11.2018р. 

 

 
 

4. Організація освітньої діяльності 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні Виконання 

 

4.1. Організація навчальної роботи 

1. 

Проведення перших занять 

для різних вікових категорій 

дітей  

01-20.09. 

2018р. 

керівники 

гуртків 
 

2. 

Проведення екскурсій            

(за планами роботи керівників 

гуртків) 

протягом 

кварталу 

 

керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

3. 

Проведення атестаційних 

заходів педагогами, які 

атестуються у 2018-2019 н. р.  

 

 з листопаду 

2018р. 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 



 

4.2. Виховна робота за відкритими комплексними програмами 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

ВКП «Родина» 

Методична допомога керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП 

«Родина» (за запитом) 

 

 

 

Швець О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити:   

сценарій усного журналу 

«Літопис мого роду» 

до 

30.10.2018р. 

 

Провести в гуртках  Палацу:   

- гурток англійської мови, кер. 

Гулій Л.С. - інтелектуальна гра 

«Професії мого роду» 

25.09.2018р. 

 

- гурток «Витівники», кер. 

Гончарова А.О. – інтелектуальна 

гра «Берег мого дитинства» 

27.09.2018р. 

 

- гурток «Чародії», кер. Костіна 

Н.С. – виховна година «Обереги 

нашого роду» 

03.10.2018р. 

 

- гурток по класу цимбал, кер. 

Кретович Н.І. – виховна година 

«Обереги нашого роду» 

12.10.2018р. 

 

- гурток «Радіотехнічний», кер. 

Вірьовкін В.М. – пізнавально-

ігрова програма «Моя родина – це 

моє коріння, а я майбутнє, я – її 

насіння» 

22.10.2018р. 

 

- гурток «Декоративний розпис», 

кер. Бондаренко С.Д. патріотична 

година «Я син своєї землі» 

24.10.2018р. 

 

- гурток «Барви», кер. Швець Т.М. 

– година спілкування «Рушник – 

оберіг, молитва, дорога» 

12.11.2018р. 

 



- НХК сом «Соняшник», кер. 

Швець Т.М. - година спілкування 

«Рушник – оберіг, молитва, 

дорога» 

22.11.2018р 

 

 

 

2 

ВКП «Батьківщина. Рідний край» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП 

«Батьківщина. Рідний край» (за 

запитом) 

 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

Розробити:   

- пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську любить 

мову, він завжди здержить своє 

слово» (для вихованців 

середнього шкільного віку) 

до 

05.10.2018р. 

 

- бесіда з елементами гри «І живу 

я в Україні і з неї я родом» 

до 

15.11.2018р. 

 

Провести в гуртках Палацу:   

- «Малятко» , «Словограй» (кер. 

Палієнко Т.В., Швець О.І.) - 

пізнавально-ігрова програма «Мій 

рідний край – куточок 

Батьківщини»  

11.09.2018р. 

 

Хоріщенко 

Н.В.,  

Палієнко Т.В., 

Швець О.І., 

(спільно) 

 

- НХК «Господарочка», кер. 

Сидоренко Л.І. – пізнавальна 

бесіда «Українська національна 

символіка» 

13.09.2018р. 

 

 

 

 

- гурток «Радіотехнічний», кер. 

Вірьовкін В.М. – пізнавальна 

бесіда «Українська національна 

символіка» 

17.09.2018р. 

 

- НХК сом «Соняшник», кер. 

Швець Т.М. – пізнавальна бесіда 

«Моя маленька Батьківщина» 

20.09.2018р. 

 

- спортивно-танцювальний клуб 

«Акцент», кер. Колісник Ю.В. – 
27.09.2018р. 

 



виховний захід «Моя рідна 

Полтава» 

- гурток м'якої іграшки «Чародії», 

кер. Костіна Н.С. – пізнавальна 

бесіда «Українська національна 

символіка» 

10.10.2018р. 

 

- гурток «Декоративний розпис», 

кер. Бондаренко С.Д. – виховна 

година «Полтава відома і 

невідома» 

17.10.2018р. 

 

- гурток «Гончарик», кер. 

Григоренко-Громова В.О. – гра-

вікторина «Полтавщина – мій 

рідний край» 

25.10.2018р. 

 

3. 

 

Інформаційна служба «Правовий простір» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ІС «Правовий 

простір» (за запитом) 

 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

Розробити   

- інформаційний буклет «Щастя 

дитини в руках дорослих» (до 

Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства») 

До 

23.11.2018р. 

 

Провести в гуртках Палацу:   

- НХК «Господарочка», кер. 

Сидоренко Л.І. - усний журнал «Я 

маю право…» 

05.11.2018р. 

 

 

- гурток м’якої іграшки «Чародії», 

кер. Костіна Н.С. - усний журнал 

«Я маю право…» 

14.11.2018р. 

 

- гурток «Гончарик», кер. 

Григоренко-Громова В.О. - усний 

журнал «Я маю право…» 

 

15.11.2018р. 

 

- гурток «Декоративний розпис», 

кер. Бондаренко С.Д. - усний 
23.11.2018р. 

 



журнал «Я маю право…» 

 

- гурток «Шашки», кер. 

Кузьмінський І.Д. – пізн.програма 

«Конституція у моєму житті» 

28.11.2018р. 

 

4. 

ВКП «Ідеал» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП «Ідеал» 

(за запитом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збронська О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити   

методична розробка «Фольклор та 

сучасна стилізація в музичному 

мистецтві» 

до 

15.09.2018р. 

 

сценарій пізнавальної бесіди 

«Сценічна етика» 

до 

01.10.2018р. 

 

конспект музичного заняття 

«Мрійлива таїна ноктюрну» 

до 

29.10.2018р 

 

Провести в гуртках Палацу:   

- гурток «Гончарик», кер. 

Григоренко-Громова В.О. – гра-

турнір «Таємниці спілкування» 

17.09.2018р 

 

- НХК «Господарочка», кер. 

Сидоренко Л.І. – пізнавальна 

бесіда «Дозвілля народів світу» 

04.10.2018р 

 

-  спортивно-танцювальний клуб 

«Акцент», кер. Рагуліна О.С. – 

гра-турнір «Таємниці 

спілкування» 

09.10.2018р. 

 

- спортивно-танцювальний клуб 

«Акцент», кер. Колісник Ю.В. – 

пізнавальна бесіда «Музика 

мистецтво емоційної сили» 

11.10.2018р. 

 

- гурток народних інструментів, 

кер. Коломацька Т.П. – 

пізнавальна бесіда «Музика – 

мистецтво емоційної сили» 

12.11.2018р. 

 

 

 

 

 



5. 

ВКП «Етика та психологія» 

Провести у гуртках Палацу: 

Розвивальне заняття  з елементами образо 

терапії «Керована поведінка»: Онуфрієнко 

Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

- НХК «Господарочка»,   

кер. Сидоренко Л.І.; 

- НХК «Барвінок», 

кер. Безгрєшнова Т.Ю.; 

- Театр мод «Перспектива» 

кер. Гончарова А.О.; 

- «Чарівні візерунки» 

кер. Лисівненко Н.Ф. 

13.09.2018р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Гончарик» 

кер. Григоренко-Громова В.О. 
05.11.2018р. 

Заняття-подорож у країну «Здоровляндію»:  

- НХК «Господарочка»,   

кер. Сидоренко Л.І.; 

 

14.11.2018р. 

 

 

- «Малятко», 

кер. Палієнко Т.В. 

16.11.2018р. 

 

Заняття з елементами тренінгу «Пізнай  світ  

через себе»: 

 

- «Логопедичний спів», 

кер. Збронська О.В. 
11.10.2018р. 

 

- Т/к «Акцент»,  

кер. Рагуліна О.С. 
12.11.2018р. 

 

Розвивальне  заняття  «Королівство  

внутрішнього світу»: 

 

- «Welcome to English», 

кер. Гулій Л.С. 
15.10.2018р. 

 

- НХК «Барвінок» 

кер. Безгрєшнова ТЮ.. 

 

19.11.2018р. 

 

Заняття  з елементами  арт-терапії «входимо  

у  світ, відкриваємо світ»: 

 

- Т/к «Акцент», кер.: 

Колісник Ю.В., Сироткін М.Д. 
18.09.2018р. 

 

- НХК «Соняшник», 

кер. Юхно К.В. 
08.10.2018р. 

 



Розвивальне заняття  «Як  чудово  мислити»:  

- Театр мод «Перспектива», 

кер. Гончарова А.О. 
04.10.2018р. 

 

 

Заняття  з  елементами тренінгу « Мій світ  у 

гармонії»: 

 

- «Декоративний розпис», 

кер. Бондаренко С.Д. 
15.10. 2018р. 

 

 Практикум «Школа  конфліктології»:  

- НХК «Господарочка» 

кер. Сидоренко Л.І. 

 

26.11.2018р. 

 

4.3.  Робота за освітніми проектами 

1. 

«Бути здоровим – це модно, бути успішним 

– це класно, бути творчим – це актуально!» 

  

Зубенко С.В.  

Тиждень здоров'я 
22.10 – 28.10 

2018р. 

 

Зубенко С.В., 

Гончарова А.О. 

 

1.1. 

Конкурсно-пізнавальна 

програма «Здоров’я – це стиль 

і спосіб життя» для 

середнього та старшого 

шкільного віку (фойє І) 

23.10.2018р. 

 
Зубенко С.В.  

1.2. 
Виставка кросвордів із основ 

здоров’я (гуртки) Вестибюль 

24.10.2018р. 

 
Гончарова С.В.  

1.3. 

Ігровий турнір «Стиль життя 

– здоров’я» для молодшого та 

середнього шкільного віку 

(каб. №40) 

25.10.2018р. Гончарова С.В.  

1.4. 

Круглий стіл «Молодь обирає 

здоров'я » (зустріч з фахівцем 

благодійної асоціації «Світло 

надії» для вихованців 

старшого шкільного віку)  

(каб. №40) 

26.10.2018р. 

 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В. 
 

1.5. 

Створення відеоролику «Діти 

Палацу за здоровий спосіб 

життя» (трансляція у фойє І 

поверху з 29.10.18р.) 

 

до 

28.10.2018р. 

 

Зубенко С.В.  



2. 
 

«Особистість» 

Онуфрієнко 

Л.О. 

 

2.1. 

Відкриті  діалоги 

«Формування  щирих 

відносин  між дорослими та  

дітьми»  для батьків 

вихованців  гуртка 

«Господарочка» 
(кер. Сидоренко Л.І.) 

до 

20.09.2018р. 
 

2.2. 

Інтерактивне заняття  з 

педагогами «Булінг  у 

дитячому  середовищі»  

до 

25.10.2018р. 
 

2.3. 
Розвивальне  заняття  

«Здоровий я – щаслива  сім`я" 

(в рамках дня психології) 

01.11.2018р.  

2.4. 

Заняття з  елементами  

тренінгу  «Моя  родина  і  світ  

довкола» 

(в рамках дня психології) 

01.11.2018р.  

3. 

 

«Моя країна – Україна, Полтавщина – душа 

України» 

Хоріщенко 

Н.В. 
 

3.1. 

Пізнавально-ігрова програма 

«Мій рідний край – куточок 

Батьківщини» 

11.09.2018р. 

Хоріщенко 

Н.В., 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

3.2. 

Пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську 

любить мову, він завжди 

здержить своє слово» (для 

вихованців середнього 

шкільного віку)  

12.10.2018р. 
Хоріщенко 

Н.В. 
 

4. 
«Екскурсійна діяльність у гуртку як 

ефективна форма виховного процесу»   
Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

4.1. 

Екскурсія до еколого-

натуралістичного центру «Ми 

за них відповідаємо» 

02.10.2018р.  

  5. 

 

«Той, хто бере – наповнює долоні, той, хто 

дає – наповнює серця» 

Методисти, 

керівники 

гуртків 

 



5.1. 
Акція «Мій подарунок 

захиснику України»  

 

до 

14.10.2018р. 

 

5.2. 

Участь у загальноміській акції 

під патронатом Полтавського 

обласного Товариства 

Червоного Хреста  

«5 картоплин»  

жовтень 

2018р. 
 

6 
 

«Скарбниця художнього мистецтва» 

Юхно К.В. 

 

6.1. 

Екскурсії з тем: 

 «Мистецтво без кордонів»; 

«Майстри мистецтв дітям і 

молоді». 

протягом 

кварталу 
 

 

4.4. Виховна робота в канікулярний період 

1. 
Осінні канікули 

Тиждень здоров’я  

22-28.10. 

2018р. 

 

Зубенко С.В., 

Гончарова 

А.О., 

 

 

2. 

Організація дозвіллєвої 

роботи з вихованцями  

Палацу під час канікул 

(за планами 

роботи на 

осінні 

канікули) 

 

 

Керівники 

гуртків  
 

 

4.5. Освітня діяльність культорганізатора у гуртках Палацу 

1. 

Гра-диспут «Якби я був 

президентом»  

(до Міжнародного Дня 

демократії 11.09)  

у гуртках: 

- арт-студія «Браво» 

молодша група; 

- арт-студія «Браво» 

старша група. 

 

 

 

 

 

12.09.2018 р. 

 

11.09.2018 р. 

 

Гончарова 

А.О. 
 



2. 

Інсталяція «Хай буде мир на 

всій Землі!» 

(до Міжнародного дня миру) 

(вестибюль) 

 

20-22.09. 

2018р. 

Гончарова 

А.О. 
 

3. 

Віртуальний путівник 

«Україна – країна мрій» 

 (до Дня захисника України) 

 у гуртках: 

- «Витівники»; 

- авіамодельний. 

 

 

 

 

11.10.2018 р. 

10.10.2018 р. 

 

Гончарова 

А.О. 
 

4. 

Бесіда на тему толерантної 

поведінки «Всі ми різні, всі 

ми рівні» у гуртках: 

- спортивно-

танцювальний клуб 

«Акцент»; 

- радіотехнічний; 

- авіамодельний. 

 

 

 

 

14.11.2018 р. 

13.11.2018 р. 

16.11.2018 р. 

 

Гончарова 

А.О. 
 

5. 

Інформаційна скринька 

«Життя без насильства»  

(в рамках акції «16 днів проти 

насильства»)  

- радіотехнічний гурток 

27.11.2018 р. 
Гончарова 

А.О. 
 

6. 

Заняття у гуртках 

прикладного відділу з 

розвитку комунікативної 

компетентності «Відкритий 

мікрофон»: 

- гурток «Чародії»; 

- гурток «Юний 

дизайнер»; 

- гурток «Декоративний 

розпис»; 

- гурток «Гончарик»; 

- гурток «Барви»; 

- гурток «Світ 

рукоділля»; 

- гурток «Господарочка». 

 

 

 

 

 

26.09.2018 р. 

27.09.2018 р. 

 

28.09.2018 р. 

 04.10.2018 р. 

17.10.2018 р. 

06.11.2018 р. 

20.11.2018 р. 

Гончарова 

А.О. 
 



7. 

«Веселі перерви» у Центрі 

«Пізнайко» 

протягом 

кварталу 

 

Гончарова 

А.О. 
 

 

 

5. Організація масової роботи 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

  Вересень 

1. 
День відкритих дверей 

«Палац збирає друзів» 
02.09.2018р. 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О., 

Гончарова А.О. 

 

2. 

Свято-відкриття Центру 

всебічного розвитку дітей 5 

річного віку «Пізнайко» 

03.09.2018р. 

 

Онуфрієнко 

Л.О., 

Зубенко С.В. 

 

 

 

3. 

Участь у Всеукраїнському 

етно-фестивалі «Зберемося, 

Роде!» 

08.09.2018р. 

Зубенко С.В. 

Арт-студія 

«Браво» 

 

4. 

Участь вихованців та 

педагогів Палацу у міському 

святі «Полтава вишивана» до 

Дня міста. 

 

22.09.2018р. 

Сергієнко Г.О., 

Безгрєшнова 

Т.Ю., 

Дегтярь Т.О. 

 

Жовтень 

1. 

Участь гуртків Палацу у 

міських, обласних заходах до 

Дня працівника освіти  

2018р. 

(за запитом) 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О. 
 

2. 

Участь гуртків художнього 

відділу у міських, обласних 

заходах до Дня захисника 

України  

09-14.10. 

2018р. 

(за запитом) 

Котенко В.О.  

3. 

Пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську 

любить мову, він завжди 

здержить своє слово» (для 

вихованців середнього 

шкільного віку)  

12.10.2018р. 
Хоріщенко 

Н.В. 
 



4. 

Конкурсно-пізнавальна 

програма «Здоров’я – це 

стиль і спосіб життя» для 

середнього та старшого 

шкільного віку (фойє І) 

23.10.2018р. 

 
Зубенко С.В.  

5. 

Ігровий турнір «Стиль життя 

– здоров’я» для молодшого та 

середнього шкільного віку 

(каб. №40) 

25.10.2018р. Гончарова С.В.  

6. 

Круглий стіл «Молодь обирає 

здоров'я » (зустріч з фахівцем 

благодійної асоціації «Світло 

надії» для вихованців 

старшого шкільного віку)  

(каб. №40) 

26.10.2018р. 

 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В. 
 

Листопад 

1. 

День психології (масовий та 

художній відділи): 

Розвивальне  заняття  

«Здоровий я – щаслива  

сім`я". 

Заняття з  елементами  

тренінгу  «Моя  родина  і  світ  

довкола». 

01.11.2018р. 
Онуфрієнко 

Л.О. 
 

2. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованців 

НХК студії «Соняшник» 

Леванова Максима та 

Михайленко Віри «На крилах 

натхнення». 

(Клуб «Ровесник») 

26.11.2018р. Юхно К.В.  

 

 

 

 

 

 



6. Організація виставкової діяльності 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні Виконання 

Вересень 

1. 

 

 

Виставка робіт вихованців 

відділу до Дня відкритих 

дверей Палацу. 

 (Мала галерея мистецтв 

Палацу) 

 

02.09.2018р. 

 

 

Зав. відділу, 

керівники 

гуртків 

 

2. 

 

 

Виставка робіт «Перші 

кроки».  

(Мала галерея мистецтв 

Палацу) 

20.09.2018р. 

 

Сидоренко Л.І. 
 

 

 

3. 

Участь у виставці вишиваних 

робіт в рамках міського 

фестивалю «Полтава 

вишивана» 

 (Парк «Перемога»)  

22.09.2018р. 

 

 

Сергієнко Г.О., 

Дегтярь Т.О. 

 

 

 

Жовтень 

 

1. 

 

Виставка з образотворчого 

мистецтва «Пленер – 2018». 

(Палац, вестибюль) 

15.10.2018р. 

Юхно К.В., 

Нестеренко 

О.Б., 

Швець Т.М. 

 

Листопад 

 

1. 

 

Виставка творчих робіт 

вихованців НХК студії  

образотворчого мистецтва 

«Соняшник» Леванова 

Максима та Михайленко Віри 

«На крилах натхнення». 

 (Клуб «Ровесник») 

26.11.2018р. 

 

 

 

Юхно К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Участь творчих колективів Палацу 

у фестивалях, конкурсах, змаганнях  

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1.  
Турнір з блискавичної гри до 

Дня відкритих дверей. 
02.09.2018р. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

2.  

Участь у шашковому турнірі 

пам’яті Володимира 

Степанюка. 

08.-09.09. 

2018р. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

3.  

Участь у міському турнірі 

«Кубок Полтави»  

м. Полтава 

22-23.09. 

2018р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

4.  

Першість Палацу з 

блискавичної гри до Дня 

працівників освіти 

06.10.2018р. 

 
Кузьмінський 

І.Д. 
 

5.  

VІІ Міжнародний фестиваль 

хореографічних та вокально-

хореографічних колективів 

«Samosvity»  

м. Львів 

19-22.10. 

2018р. Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

6.  
Шашковий турнір «Золота 

осінь» 

28.10.2018р. Кузьмінський 

І.Д. 
 

7.  

Міжнародний фестиваль-

конкурс мистецтв «ЗОЛОТА 

СОНАТА» 

27-28.10. 

2018р. 
Зубенко С.В.  

8.  
Участь у чемпіонаті області з  

Ш-64(юнаки та дівчата) 

03-04.11.18р. 

10-11.11.18р. 

17-18.11.18р. 

Кузьмінський 

І.Д. 

 

9.  
Участь у чемпіонаті області з  

Ш-100(юнаки та дівчата) 

24-25.11.18р. 

 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

10.  

Участь у відкритих змаганнях 

зі спортивно-бальних танців 

«Poltava Trophy» м. Полтава 

10-11.11. 

2018р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

11.  

Участь у конкурсах з 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва (за 

запитом) 

Протягом 

кварталу 

 

Керівники 

гуртків відділу 

прикладного 

мистецтва 

 



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 окремими графіками) 

вересень 

 2018р. 

керівники 

гуртків 

 

2. 
Засідання батьківського 

комітету Палацу  

19.09.2018р. 

 

Дрозд В.Д. 

батьківський 

комітет 

 

3. 
Засідання батьківських 

комітетів  відділів Палацу 

вересень 

2018р. 

завідувачі  

відділів 

 

 

4. 

 
 

 

Школа батьківства 

«Сімейна розмова»:«Право  

дитини  на  особисту 

безпеку» (художній та 

масовий відділи) 

 

 

23.10.2018р. 

 

 

 

Онуфрієнко Л.О. 

 

5. 

Творча співпраця 

педагогічного колективу та 

батьківської громади 

Палацу по забезпеченню 

якісного освітнього 

процесу 

протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами, 

практичний 

психолог, 
культорганізатор 

кер. гуртків 

 

6. 

Співпраця з Полтавським 

обласним Товариством 

Червоного Хреста України 

жовтень 

2018р. 

Сергієнко Г.О., 

методисти 

 

 

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.  

Проведення вступних та 

первинних на робочому 

місці інструктажів з ОП із 

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 ОП із 

працівниками Палацу 

вересень 

2018р. 

 

Зав. відділами  

4.  

Проведення цільових 

інструктажів  з ОП та БЖД 

перед канікулами з 

учасниками освітнього 

процесу  

жовтень 

2018р. 
Зав. відділами  

5. 

Проведення з вихованцями 

вступних та первинних 

інструктажів на робочому 

місці. 

вересень 

2018р. 

(протягом 

кварталу) 

Керівники 

гуртків 
 

6. 

Проведення з вихованцями  

первинних  інструктажів  

перед канікулами 

з 15 по 

21жовтня 

2018р. 

Керівники 

гуртків 
 

7. 
Проведення цільових 

інструктажів з вихованцями  

протягом 

кварталу 

Керівники 

гуртків 
 

8. 

Проведення позапланових 

інструктажів з вихованцями 

(за потреби) 

протягом 

кварталу 

 

Керівники 

гуртків 
 

9. 

Проведення інформаційних 

хвилинок з БЖД для 

вихованців гуртків Палацу. 

02.10.2018р. 

02.11.2018р. 
Гончарова А.О.  

10. 

Проведення навчань з 

питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту з 

працівниками Палацу 

листопад 

2018р. 

Комісія з 

охорони праці 

 

 

11. 

Проведення технічного 

обслуговування системи 

відео спостереження Палацу 

щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

12. 

Перевірка стану мереж 

тепло водо та 

електропостачання  

щотижнево 
Клімовський 

Є.Е. 
 

13. 

Забезпечення 

медикаментами учасників 

навчально-виховного 

процесу. 

вересень-

жовтень 

2018р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 



14. 
Профілактична перевірка 

пожежних кранів та рукавів. 

вересень 

2018р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

15. 

Перевірка нормативної 

документації з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, журналів 

реєстрації інструктажів у 

керівників гуртків, 

завідуючих відділами. 

26-27.10. 

2018р. 
Адміністрація  

17. 

Участь у конкурсах 

обласного і міського рівнів 

за напрямками роботи з 

безпеки життєдіяльності (за 

запитом). 

протягом  

кварталу 

Керівники  

гуртків 
 

18. 

Забезпечення посиленого 

пропускного режиму 

дорослого контингенту в 

навчальні приміщення та 

рекреації Палацу. 

протягом  

кварталу 

Чергові 

адміністратори, 

швейцари 
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