
 



1. Організаційна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1. 

Комплектація навчальних 

груп:  

 основного, вищого рівня 

 початкового рівня 

 

 

до 09.09.2019р. 

до 16.09.2019р. 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

2. 

Затвердження розкладу 

занять: 

 тимчасовий розклад 

 І семестр 

до 05.09.2019р. 

до 16.09.2019р. 

 

Директор 

 

 

3. 

Затвердження навчально-

тематичних планів керівників 

гуртків: 

 І семестр 

 групи 1-го року навчання 

 

 

 

до 05.09.2019р. 

до 16.09.2019р. 

 

Директор 

 

 

4. 

Затвердження річного плану 

роботи Палацу на  

2019-2020н.р. 

09.09.2019р. 
Педрада 

 
 

5. 

Затвердження квартальних 

планів освітньої діяльності 

відділів: 

 І квартал 

 ІІ квартал 

 

 

 

до 12.09.2019р. 

до 18.11.2019р. 

 

Директор 

 

 

6. 

Затвердження квартальних 

планів освітньої діяльності 

закладу: 

 І квартал 

 ІІ квартал 

 

 

 

до 16.09.2019р. 

до 25.11.2019р. 

Директор  

7. 
Затвердження навчальних 

планів на 2019-2020н.р. 
09.09.2019р. 

 

Педрада 
 

8. 
Затвердження плану роботи на 

осінні канікули 

 

до 15.10.2019р. 
Директор  

9. 
Підготовка статистичного 

звіту станом на 01.10.2019р. 
до 23.09.2019р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 



10. 

Підготовка документації з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного 

захисту 

Серпень-

вересень 

2019р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

заступник 

директора з 

АГЧ, 

зав. відділами 

 

11. 

Підготовка документації з 

організації та проведення 

атестації у 2019-2020н.р. 

Вересень 

2019р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

 

 

 

2. Керівництво і контроль 

 

№п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

 

2.1. Загальні  збори колективу 

1. 

Про результати підготовки закладу до 

нового навчального року та основні 

завдання  підготовки до опалювального 

сезону. 

12.09.2019р.  

 

2.2.Педагогічні ради 

 

1. 

Ефективний освітній простір закладу 

позашкільної освіти: нові виклики і 

сучасні рішення. 

09.09.2019р.  

2.3. Адміністративні ради 

Вересень 

1. 

Забезпечення безпечних умов 

освітнього процесу в умовах 

реконструкції будівлі закладу. 

Результати набору дітей у гуртки. 

Підготовка до педради. 

02.09.2019р.  



2. 

Кошториси структурних підрозділів на 

2020 рік. Інформація голови 

профспілкового комітету про 

зменшення надбавки за престижність. 

Узгодження квартальних планів 

структурних підрозділів закладу. 

09.09.2019р.  

3. 

Чергова атестація педагогічних 

працівників. Затвердження навчально-

тематичних планів  керівників гуртків. 

Участь творчих колективів закладу до 

Дня міста. Відзначення Дня позашкілля. 

16.09.2019р.  

4. 

Організація роботи з батьками; 

проведення батьківських зборів 

(графіки), вибори батьківських 

комітетів. Організація роботи органів 

дитячого самоврядування. Підготовка 

закладу до опалювального осінньо-

зимового сезону. 

23.09.2019р.  

5. 

Забезпечення охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту у 

закладі ( перевірка ведення відповідних 

журналів,оновлення інструкцій). 

Святкування Дня працівника освіти. 

30.09.2019р.  

Жовтень 

1. 

Атестація педагогічних працівників: 

узгодження графіку вивчення  освітньої 

діяльності педагогів, які  атестуються у 

2020р. Підготовка закладу до 

опалювального сезону. Забезпечення 

виконання виховних заходів до Дня 

захисника України. 

07.10.2019р.  

2. 

Затвердження плану роботи на осінні 

канікули. Узгодження графіків 

відвідування занять молодих педагогів. 

Забезпечення санітарно-гігієнічних 

норм у закладі та на прилеглій 

території. 

15.10.2019р.  

3. 

Моніторинг наповнюваності навчальних 

груп гуртків. Акція «5 картоплин». 

Забезпечення економного використання 

енергоносіїв та водопостачання. 

21.10.2019р.  



4. 

Фінансово-господарська діяльність. 

Забезпечення виконання бюджету на 

2020р. 

 

28.10.2019р.  

Листопад 

1. 

Затвердження плану підготовки до 

Новорічної вистави. 

Затвердження кошторисних витрат на 

виготовлення декорацій та пошиття 

костюмів. Інвентаризації товарно-

матеріальних  цінностей закладу. 

 

04.11.2019р.  

2. 

Організація роботи з ведення 

військового обліку 

військовозобов'язаних. Перевірка 

ведення трудових книжок. Формування 

справ керівниками структурних 

підрозділів у відповідності до 

номенклатури справ за 2019р. 

 

11.11.2019р.  

3. 

Ефективність роботи органів дитячого 

самоврядування. Роль батьківського 

комітету в організації освітньої 

діяльності в Палаці. Дотримання 

трудової дисципліни та правил 

внутрішнього трудового розпорядку 

працівниками закладу. Узгодження 

графіку репетицій на сцені колективів – 

учасників новорічної вистави. 

Узгодження квартальних планів 

структурних підрозділів закладу. 

 

18.11.2019р.  

4. 

Ефективність та дієвість роботи 

проектів Палацу. Методичний та 

психологічний супровід освітнього 

процесу. Забезпечення реклами у ЗМІ 

проведення Новорічних заходів.  

 

 

25.11.2019р.  



 

2.4. Контроль освітнього процесу 

 

1. Плановий контроль 

 

Навчально-тематичні плани на І семестр 
До 

16.09.2019р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Комплектація навчальних груп 
До 

16.09.2019р. 
Адміністрація 

Ведення журналів планування та обліку  

роботи гуртків 
Щомісячно 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Ведення журналів інструктажів з 

безпеки життєдіяльності  вихованців 

 

28-31.10.2019р. 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 
25-30.11.2019р. Адміністрація 

Ведення документації керівниками 

гуртків 

В кінці 

кожного 

місяця 

Зав. відділами 

Моніторинг освітньої діяльності 

педагогів за  міжатестаційний період 

педагогів 

Протягом 

кварталу 
Зав. відділами 

Перевірка нормативної документації з 

ОП та БЖД та ЦЗ, журналів реєстрації 

інструктажів у керівників гуртків, 

завідуючих відділами 

 

01-02.11.2019р. 

 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка організації освітньої 

діяльності педагогів закладу 

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). 

Вересень 

2019р. 

 

Адміністрація 

Аналіз роботи в період осінніх  канікул 

До  

10.11.2019р. 

 

Адміністрація, 

зав. відділами 

3. Оперативний контроль 

 

Контроль за наповнюваністю 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 

Діяльність органів дитячого 

самоврядування у гуртках Палацу  

Протягом 

кварталу 

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 
19.09.2019р. 

17.10.2019р. 

29.11.2019р. 

Сергієнко Г.О.  

2.  
Проведення засідань 

художньої ради Палацу 

09.09.2019р. 

07.10.2019р. 

11.11.2019р. 

Зубенко С.В.  

 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів  

1. 

Проведення засідань  

ШПМ «Світоч» 
 

Палієнко Т.В. 

методисти 
 

«Сучасне навчальне заняття 

як важлива сходинка у 

професійному зростанні 

керівника гуртка» 

30.09.2019р. Палієнко Т.В.  

«Мовознавчий турнір для 

педагогів «Краща мова 

єднання – це українська» 

28.10.2019р. Швець О.І.  

SWOT-аналіз у педагогічній 

діяльності» 
18.11.2019р. Збронська О.В.  

2. 

Проведення занять з 

молодими педагогами у 

ШПМ «Сходинки до 

майстерності»: 

 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

«Модель компетентного 

керівника гуртка. Пам’ятка 

педагога-початківця» 

30.09.2019р.  

«Освітній процес у 

сучасному закладі 

позашкільної освіти: чому і 

як навчати, виховувати» 

28.10.2019р.  

«Напрями виховної роботи в 

гуртку. Проведення заходів 

патріотичного, національного 

та громадянського виховання 

18.11.2019р.  



підростаючого покоління в 

рамках роботи над виховною 

проблемою Палацу» 

3. 

Проведення засідань школи 

передового педагогічного 

досвіду прикладного відділу: 

 

 

Дегтярь Т.О. 

 

Обговорення мети та завдань 

роботи школи. Ознайомлення 

з планом роботи на 2019-2020 

навчальний рік.  

 

 

 

30.09.2019р. 

 

Проведення засідання з теми:  

«Інноваційний підхід до 

організації колективно – 

творчої діяльності вихованців 

на заняттях образотворчого 

та декоративно – ужиткового 

мистецтва». 

 

 

11.11.2019р. 

 

4. 
Робота консультпункту з 

питань атестації  

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

5. 

Участь педагогів Палацу у: 

- роботі обласних курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 

базі ПОІППО, 

- засіданнях обласних 

методичних об’єднань за 

профілем роботи гуртків на 

базі ОЦЕВУМ, 

- засіданнях заступників 

директорів з навчально-

виховної роботи та 

засіданнях міської 

інтервізійної групи 

працівників психологічної 

служби на базі ММК, 

- семінарах та майстер-класах 

для педагогів позашкільних 

навчальних закладів, 

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В.,  

Сердюк О.М., 

керівники  

гуртків 

 

 



- проведенні педагогічної 

практики для студентів 

ПНПУ 

6. 

Подання замовлення на курси 

підвищення кваліфікації 

педагогів Палацу на базі 

ПОІППО 

До 

23.09.2019р. 
Сергієнко Г.О. 

 

7. 

Огляд-конкурс методичних 

куточків керівників гуртків 

Палацу «Мислимо. Діємо. 

Працюємо творчо» 

07.10.2019р.  

- 

13.10.2019р. 

КМР,  

керівники 

гуртків 

 

8. 

Атестація педагогічних 

працівників: 

- затвердження складу 

атестаційної комісії  

 

 

До  

16.09.2019р. 

Дрозд В.Д. 

 

- затвердження списків 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються та графіка 

роботи атестаційної 

комісії; 

До  

17.10.2019р. 

Атестаційна 

комісія 

 

- моніторинг освітньої 

діяльності педагогів, 

що атестуються у  

2019-2020н.р.  

Жовтень-

листопад 

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, 

керівники 

гуртків-

методисти 

 

 



2. 

Надання методичної допомоги 

керівникам гуртків у 

підготовці та проведенні 

моніторингу роботи з 

реалізації завдань виховної 

проблеми «Виховання 

громадянина-патріота у 

позашкільному навчальному 

закладі» на 2015-2020н.р.  

Протягом 

кварталу 

 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти, 

керівники 

гуртків-

методисти 

 

3. 

Оновлення матеріалів стендів: 

«Методвідділ інформує», «На 

допомогу керівнику гуртка», 

«Поради. Знахідки. Новинки» 

 

1 раз на 

квартал 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

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: 

 

 

 

 

 

«Впровадження освітніх 

інновацій в практику роботи 

керівника гуртка як вектор 

розвитку професійної 

компетентності». 

 

30.09.2019р. 

 

 

 

 

 «Розроблення навчально-

методичного забезпечення 

керівником гуртка для 

реалізації навчальної 

програми». 

 

28.10.2019р. 

 

 

 

 

 «Організація діяльності 

вихованців, спрямована на 

освоєння навчальної 

програми». 

 

18.11.2019р. 

 



- художній відділ 

 

Збронська О.В.  

- масовий відділ, Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  

 

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В.  

6.. 

 

Засідання «Відверта 

розмова» з питань роботи над 

виховною проблемою з теми: 

 

 

 

 
 

 

«Критерії, показники та рівні 

оцінки ефективності 

патріотичного виховання у 

закладі позашкільної освіти». 

 

07.10.2019р. 

 

- художній відділ 

 

Збронська О.В. 
 

- масовий відділ, Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  

 

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В. 
 

7. 

Відвідування  занять молодих 

та малодосвідчених педагогів з 

метою надання методичної 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

(згідно 

графіків) 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

8. 
Поповнення банку даних «Мій 

вибір» 

До 

16.09.2019р. 
Методисти 

 

9. 
Поповнення банку даних 

«Творча обдарованість» 

Протягом  

кварталу 

Керівники 

гуртків 

 

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. 

Розробка плану проведення 

моніторингу якості роботи 

педагогічного колективу над 

виховною проблемою Палацу 

«Виховання громадянина-

патріота в позашкільному 

навчальному закладі»  

До 

16.09.2019р. 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

13. 

Розробка інструментарію для 

моніторингового вивчення 

рівня сформованості 

патріотичних ціннісних 

орієнтацій вихованців 

засобами позашкільної освіти 

До 

28.11.2019р. 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

14. 

Випуск друкованої методичної 

продукції: 
  

 

буклет методичного відділу до 

85-річчя Палацу  

До 

18.11.2019р. 
Палієнко Т.В. 

 

буклет «І живу я в Україні і з 

неї я родом» (за наслідками 

конкурсу малюнків в гуртках 

«Малятко» та «Словограй») 

До 

25.11.2019р. 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

 методичний порадник для 

керівників гуртків «Права 

дитини в правовому 

контексті» 

До 

29.11.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

3.4. Розробка методичних матеріалів 

1. 

Методичні розробки: 

Палієнко Т.В. 

 

 

 

«Виховний потенціал квестів» 
До 

30.10.2019р. 

 

Сценарії:  

заочна подорож «Країна 

добрих справ» 

До 

25.11.2019р. 

 

2. 

Методичні розробки: 

Швець О.І. 

 

 

 

«Форми та методи 

педагогічної активізації 

батьків» 

До 

27.09.2019р. 

 

«Мовознавчий турнір для 

педагогів «Краща мова 

До 

30.09.2019р. 

 

 



єднання – це українська» 

Методичні рекомендації: 

«Шляхи розвитку творчого 

потенціалу педагога» 

До 

30.10.2019р. 

 

Брошури:  

«Патріотичні 

фізкультхвилинки  

для кожної дитинки» 

До 

29.10.2019р. 

 

Сценарії:  

перше тематичного заняття 

для вихованців молодшого 

шкільного віку 

До 

02.09.2019р. 

 

віртуальна екскурсія 

«Опішне – столиця 

гончарного мистецтва» 

До 

23.09.2019р. 

 

виховний захід «Родинне 

виховання: заповіді 

ввічливості та добра» 

До 

21.10.2019р. 

 

пізнавальна гра «Знає кожна 

дитина мала – у неї є свої 

права» 

 

До 

27.11.2019р. 

 

3. 

Методичні розробки: 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Шляхи підвищення 

професійної майстерності 

керівників гуртків. Розмаїття 

форм та методів роботи – 

запорука успішного 

виховання особистості»  

До 

29.11.2019р. 

 

Сценарії:  

пізнавально-розважальна 

програма «Люблю Полтаву я 

свою, вона найкраща в цілім 

світі» (до 76 річниці вигнання 

нацистів з Полтави та до Дня 

міста) 

до 

16.09.2019р. 

 

експрес-гра «Про права, 

граючи!» 

До 

15.11.2019р. 

 



4. 

Методичні розробки: 

Березич Ю.В. 

 

Інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (виступ на ШПМ 

«Світоч» 

До 

29.11.2019р. 

 

Брошури:  

Кишеньковий довідник 

«Керівнику гуртка на 

замітку!» 

До 

30.09.2019р. 

 

Сценарії:  

конспект першого 

тематичного заняття для 

вихованців старшого 

шкільного віку 

До 

02.09.2019р. 

 

віртуальна історична 

подорож «За честь. За славу. 

За Полтаву» (до 76-ї річниці 

вигнання нацистів з Полтави 

та Дня міста) 

До 

16.09.2019р. 

 

інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя Палацу) 

(для вихованців всіх вікових 

категорій) 

До 

19.09.2019р. 

 

5. 

Методичні розробки: 

 

 

Збронська О.В. 

 

«SWOT-аналіз у педагогічній 

діяльності» 

до 

21.10.2019р. 

 

Сценарії:  

конспект ціннісно-

орієнтованого заняття «Що 

означає бути справедливим» 

(до Дня знань для вихованців 

середнього шкільного віку) 

До 

01.09.2019р. 

 

виховна година «Народ мій є! 

Народ мій буде!» 

До 

03.09.2019р. 

 

 вікторина  «Про британський 

етикет»  

До 

27.09.2019р. 

 

музичне заняття До  



«Інструментальний жанр 

соната» 

21.10.2019р. 

усний журнал «Одна 

батьківщина  - і двох не 

буває» 

До 

23.10.2019р. 

 

виховна година «Чисте 

довкілля, чисте сумління» 

До 

11.11.2019р. 

 

виховний практикум 

«Життя у стилі «Еко» 

До 

18.11.2019р. 

 

уроки обережності 
До 

25.11.2019р. 

 

 

 

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: 

- для молодшого шкільного 

віку «Добро починається з 

тебе»; 

- для середнього шкільного 

віку «Що означає бути 

справедливим?»;  

-  для старшого шкільного 

віку «Людина серед людей: 

мистецтво жити гідно». 

01-22.09. 

2019р. 

Керівники 

гуртків 
 

2. 

Проведення екскурсій  

(за планами керівників 

гуртків) 

Протягом  

кварталу 

 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

3. 

Проведення атестаційних 

заходів педагогами, які 

атестуються у 2019-2020 н. р.  

 

Жовтень-

листопад  

2019р. 

Атестаційна 

комісія 
 



 

 

4.2. Виховна робота за відкритими комплексними програмами 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

ВКП «Родина» 

Швець О.І. 

 

Методична допомога 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів (за запитом) 

 

 

Розробити:   

методичну розробку «Форми 

та методи педагогічної 

активізації батьків» 

вересень 

2019р. 

 

сценарій виховного заходу 

«Родинне виховання: заповіді 

ввічливості та добра» 

до 

21.10.2019р. 

 

Провести у гуртках закладу:   

усний журнал «Літопис мого 

роду» - гурток «Гончарик»  

(кер. Григоренко-Громова 

В.О)   

16.09.2019р. 

 

усний журнал «Літопис мого 

роду» - гурток «Декоративний 

розпис»  

(кер. Бондаренко С.Д.)   

23.09.2019р. 

 

бесіда  «Сімейний етикет – 

шлях до щастя дитини» -  

гурток «Радіотехнічний»  

(кер. Вірьовкін В.М.)     

21.10.2019р. 

 

етнографічну вітальню 

«Історія моєї родини – в 

історії мого краю» 

НХК ансамбль танцю  

«Барвінок» 

(кер. Крамар Л.О.) 

21.11.2019р. 

 



 ВКП «Батьківщина. Рідний край» 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

2. 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів (за запитом) 

 

 

Провести у гуртках закладу:   

пізнавально-ігрову програму 

для вихованців молодшого 

шкільного віку «Мій рідний 

край – куточок Батьківщини»: 

 

 

- гурток «Малятко»  

(кер. Палієнко Т.В.), 

- гурток «Словограй» 

(кер. Швець О.І.) 

10.09.2019р. 

 

гурток «Юний дизайнер» 

(кер. Нестеренко О.Б.) 
11.09.2019р. 

 

пізнавальну бесіду 

«Українська національна 

символіка»: 

 

 

- НХК ансамбль «Барвінок» 

(кер. Крамар Л.О.) 
07.10.2019р. 

 

- спортивно - танцювальний 

клуб «Акцент» 

(кер. Колісник Ю.В.) 

23.10.2019р. 

 

3. 

Інформаційна служба  

«Правовий простір» 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів (за запитом) 

 

 

Підготовка матеріалів та 

випуск методичного 

порадника для керівників 

гуртків «Права дитини в 

правовому контексті» 

до 

29.11.2019р. 

 

Розробити:   

сценарій експрес-гри «Про 

права, граючи!» 

до 

15.11.2019р. 

 



Провести у гуртках закладу:   

експрес-гру «Про права, 

граючи!»: 
 

 

 - гурток «Гончарик» (кер. 

Григоренко-Громова В.О.) 
19.11.2019р. 

 

- НХК студія о/м «Соняшник» 

(кер. Юхно К.В.) 
29.11.2019р. 

 

4. 

ВКП «Ідеал» 

Збронська 

О.В. 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних (за запитом) 

 

 

Розробити:   

сценарій виховної години 

«Народ мій є! Народ мій 

буде!» 

до 

03.09.2019р. 

 

сценарій вікторини  «Про 

британський етикет»  

до 

27.09.2019р. 

 

Провести у гуртках закладу:   

виховну годину «Народ мій є 

– народ мій буде»: 
 

 

- гурток «Шашки»  

(кер. Кузьмінський І.Д.) 
18.09.2019р. 

 

- спортивно - танцювальний 

клуб «Акцент»  

(кер. Колісник Ю.В.) 

25.09.2019р. 

 

вікторину «Про британський 

етикет»  у спортивно-

танцювальному клубі 

«Акцент»  

(кер. Колісник Ю.В.) 

24.09.2019р. 

 

виховну годину «Народ мій є 

– народ мій буде» у НХК 

гуртку «Господарочка»  

(кер. Сидоренко Л.І.) 

25.11.2019р. 

 

5. 

ВКП «Кругозір» 

Збронська 

О.В. 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

 

 



виховних заходів (за запитом) 

Розробити:  

сценарій усного журналу 

«Одна батьківщина  - і 2-х не 

буває» 

до 

23.10.2019р. 

6. 

ВКП «Лідер» 

Березич Ю.В. 

 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів (за запитом) 

 

 

Провести у гуртках закладу:  

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу 

 

- акцію «Запали свічку 

Пам’яті» до Дня пам’яті 

жертв голодомору: 

 

 

НХК гурток «Господарочка» 

(кер. Сидоренко Л.І.) 
18.11.2019р. 

 

гурток «Ідеал»   

(кер. Сердюк О.М.) 
18.11.2019р. 

 

гурток «Словограй» (кер. 

Швець О.І.) 
20.11.2019р. 

 

гурток «Весела абетка»  

(кер. Швець О.І.) 
21.11.2019р. 

 

гурток «Театр моди 

«Перспектива»  

(кер. Гончарова А.О.) 

21.11.2019р. 

 

гурток «Тінейджер»  

(кер. Березич Ю.В.) 
22.11.2019р. 

 

7. 

ВКП «Традиції»   

Методична допомога 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів (за запитом) 

 Швець О.І. 

 

Провести у гуртках закладу:    

віртуальну екскурсію «Опішне 

– столиця гончарного 

мистецтва» для вихованців 

гуртків «Малятко»  та 

«Словограй» 

12.11.2019р. 
Швець О.І., 

Палієнко Т.В. 

 

 

 

 

 



 

4.3.  Робота за освітніми проєктами 

 

1. 

«Бути здоровим – це модно, бути успішним 

– це класно, бути творчим – це актуально!» 

 

Керівник 

Зубенко С.В. 
 

Тиждень здоров'я 
28.10 – 03.11 

2019р. 

 

Зубенко С.В. 

 

 

Інформаційний мікс 

«Дивовижні факти про 

людину» (стенд). 

28.10.2019р. Зубенко С.В.  

Година спілкування «Що ви 

знаєте про туберкульоз?» (для 

вихованців середнього та 

старшого шкільного віку)      

(за участі сертифікованих 

інструкторів-вихованців 

гуртка). 

29.10.2019р. 

Зубенко С.В. 

ЗХК гурток  

«Арт-студія 

«Браво» 

 

Зустріч для вихованців 

середнього та старшого 

шкільного віку з начальником 

відділу соціально-культурної 

роботи Полтавського міського 

центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді          

Л.М. Василенко). 

30.10.2019р. Зубенко С.В.  

Калейдоскоп фактів 

«Фальсифікація продуктів 

харчування» (для вихованців 

середнього та старшого 

шкільного віку) (за участі 

сертифікованих інструкторів-

вихованців гуртка) 

01.11.2019р. 

ЗХК гурток 

«Арт-студія 

«Браво» 

 

Шашковий турнір «Золота 

осінь» («шашкова біганина») 

 

03.11.2019р. 

 

 

 

Кузьмінський 

І.Д. 

 

 

 



2. 

«Моя країна – Україна, Полтавщина – душа 

України» 

Керівник 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

Пізнавально-ігрова програма 

«Мій рідний край – куточок 

батьківщини» для вихованців 

гуртків: 

   

 

- «Словограй» 12.09.2019р.  

Хоріщенко 

Н.В., 

 Швець О.І. 

 

- «Весела абетка» 13.09.2019р. Швець О.І.  

 - «Малятко» 
16.09.2019р. 

17.092019р. 

Хоріщенко 

Н.В.,  

Палієнко Т.В. 

 

Гра-вікторина «Я люблю 

Україну» для вихованців  

НХК ансамблю тацю 

«Барвінок» 

23.10.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В., 

Колбашова І.С. 

 

3. 

«Екскурсійна діяльність у гуртку як 

ефективна форма виховного процесу»   

Керівники: 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

Екскурсія по Палацу «Країна  

щасливого дитинства»  

(до 85-річчя Палацу): 

   

- для вихованців гуртків 

«Словограй», «Малятко» 
15.10.2019р. 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 
 

- для вихованців гуртків 

«Весела абетка», «Малятко» 
16.10.2019р. 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 
 

4. 

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

дає – наповнює серця» 

 

Березич Ю.В. 

керівники 

гуртків 

 

Участь у загальноміській акції 

під патронатом Полтавського 

обласного Товариства 

Червоного Хреста  

« 5 картоплин» 

Жовтень  

2019р. 

Березич Ю.В. 

керівники 

гуртків 

 

Акція «Мій подарунок 

захиснику України» 

До 

10.10.2019р. 

Березич Ю.В. 

керівники 

гуртків 

 



5. 

«Я відкриваю світ» 
Керівник  

Збронська О.В. 
 

Музичне заняття 

«Інструментальний жанр 

«соната» для вихованців 

гуртка по класу фортепіано 

 

16.11.2019р. 

Збронська 

О.В., 

Дегтярь Т.О. 

 

6. 

«Лідер. Патріот. Громадянин» 
Керівник  

Березич Ю.В. 
 

Інфодайджест  

«Палац від А до Я»  

(до 85 – річчя Палацу) для 

вихованців гуртків: 

протягом 

кварталу у 

гуртках 

закладу 

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу, 

керівники 

гуртків 

 

- «Театр мод «Перспектива» 07.10.2019р.  

- НХК гурток «Господарочка» 07.11.2019р.  

- «Шашки» 08.10.2019р.  

- радіотехнічний гурток 08.10.2019р.  

- ЗХК гурток  

«Арт-студія «Браво»  
15.10.2019р.  

- «Декоративний розпис» 21.10.2019р.  

- гурток «Гончарик» 22.10.2019р.  

- НХК студія о/м «Соняшник» 

 

24.10.2019р. 
 

- «Малятко» 
28.10.2019р. 

29.10.2019р. 
 

- «Словограй» 31.10.2019р.  

- «Весела абетка» 01.11.2019р.  

- авіамодельний гурток 04.11.2019р.  

- «Welcome to English» 04.11.2019р.  

- «Юний дизайнер» 15.11.2019р.  

- спортивно-танцювальний 

клуб «Акцент» (кер. Сироткін 

М.Д.) 

11.11.2019р. 

 

7. 

«Скарбниця художнього мистецтва» 
Керівник 

Юхно К.В. 
 

Цикл освітніх екскурсій до 

Полтавського художнього 

музею (галереї мистецтв) 

 

Вересень 

2019р. 

 

Юхно К.В. 

 

 



ім. М. Ярошенка з теми: 

 «Пейзажний живопис – 

натхнення віків» 

Жовтень 

2019р. 

Листопад 

2019р. 

Куца Т.Ю. 

 

Нестеренко 

О.Б. 

 

8. «Пошук, творчість, успіх!» 
Керівник  

Сидоренко Л.І. 
 

 

Персональна виставка 

творчих робіт вихованки НХК 

гуртка «Господарочка» 

Лазарів Євгенії – «Світ моїх 

захоплень». Мала галерея 

мистецтв. 

 

 

 

08.11.2019р. 

 

 

Сидоренко Л.І. 

 

 

4.3. Освітня діяльність в канікулярний період  

та в рамках тематичних тижнів  

 

 
Тиждень здоров'я  

(осінні канікули) 

28.10 – 03.11. 

2019р. 

Зубенко С.В., 

Гончарова 

А.О., 

Сердюк О.М. 

 

1. 

Заходи в рамках освітнього 

проєкту «Бути здоровим – це 

модно, бути успішним – це 

класно, бути творчим – це 

актуально!»). 

28.10.-03.11. 

2019р. 
Зубенко С.В.  

2. 

День психології: 

28.10.2019р. Сердюк О.М. 

 

- заняття з елементами 

образотерапії  

«Калейдоскоп емоцій» (для 

вихованців дошкільного та 

молодшого шкільного віку) 

 

- психологічна гра   «П’ять 

органів чуття» (для 

вихованців середнього 

шкільного віку). 

 

 



3. 

Конкурсно-пізнавальна 

програма  «Про здоров’я 

треба знати, про здоров’я 

треба дбати» (для вихованців 

молодшого та середнього 

шкільного віку)  

(в рамках Тижня здоров’я) 

31.10.2019р. 

Гончарова 

А.О. 

 

 

4. 

Аукціон цікавих фактів «Як 

зберегти здоров’я» у гуртках  

(в рамках Тижня здоров’я). 

29-30.10. 

2019р.  

(згідно 

розкладу) 

Гончарова 

А.О. 
 

5. 

Організація дозвіллєвої 

роботи з вихованцями  

закладу під час осінніх 

канікул. 

(За планами 

роботи на 

осінні 

канікули) 

Керівники 

гуртків  
 

 

4.5. Освітня діяльність культорганізатора у гуртках закладу 
 

1. 

Пізнавальні мандри  

«Навколо світу за годину»  

у гуртках: 

 

 

 

Гончарова 

А.О. 
 - «Welcome to English» 

- «Welcome to English» 

- «Щебетунчики» 

- «Словограй» 

16.09.2019р. 

20.09.2019р. 

26.09.2019р. 

01.10.2019р. 

2. 

Віртуальний путівник 

«Україна – країна мрій»  

(до Дня захисника України) 

у гуртках: 

 

Гончарова 

А.О. 
 

- «Welcome to English»,  

- «Гончарик» 

- НХК ансамбль танцю 

«Барвінок» 

- «Юний дизайнер» 

 

08.10.2019р. 

10.10.2019р. 

15.10.2019р. 

16.10.2019р. 



3. 

Година спілкування «Шлях 

гідності: Майдан у 

фотографіях» 

 (до Дня Гідності і Свободи) 

 у гуртках: 

 

 

 

 

 

 
Гончарова 

А.О. 
 

- «Welcome to English» 

-  «Тінейджер» 

- «Декоративний розпис» 

- авіамодельному гуртку 

 

05.11.2019р. 

08.11.2019р. 

15.11.2019р. 

06.11.2019р. 

4. 

Заняття з розвитку 

комунікативної 

компетентності «Говоримо 

вільно» у гуртках 

прикладного відділу: 

 

 

 

 

 
Гончарова 

А.О. 
 

 

- «Декоративний розпис» 

- НХК «Господарочка» 

- гурток «Юний дизайнер» 

- гурток «Гончарик». 
 

 

18.10.2019р. 

29.10.2019р. 

22.11.2019р. 

29.11.2019р. 

4.6. Організація діяльності дитячого самоврядування та 

Ради активу закладу 

1. 
Вибори активів гуртків, 

розподіл доручень  

До 

18.09.2019р. 

Березич Ю.В., 

керівники 

гуртків 

 

2. 

Віртуальна історична 

подорож «За честь. За славу. 

За Полтаву» 

(для вихованців середнього 

шкільного віку) 

19.09.2019р. 
Березич Ю.В., 

Рада активу  
 

3. 

Загальні збори дитячого 

активу Палацу: 

- формування Ради 

активу Палацу; 

- вибір голови Ради 

активу та голів 

структурних підрозділів  

24.09.2019р. Березич Ю.В.  



4. Засідання Ради активу 

01.10.2019р. 

15.10.2019р. 

12.11.2019р. 

Березич Ю.В.  

5. 

Заняття з елементами 

тренінгу «Кожен може стати 

лідером» 
15.10.2019р. Березич Ю.В.  

6. 

Акція «Запали свічку пам’яті» 

до Дня вшанування жертв 

голодомору : 

- підготовка та 

проведення акції; 

- координування акції; 

- висвітлення інформації 

про акцію 

 18-23.11. 

2019р. 

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу 

 

7. 

Організація конкурсу 

вітальних листівок «Віват, 

Палац!» ( до 85-річчя Палацу) 

До 

18.11.2019р. 

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу 

 

 

 

5. Організація масової роботи 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні Виконання 

  Вересень 

1. 
День відкритих дверей 

«Палац збирає друзів» 
01.09.2019р. 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О., 

Гончарова А.О. 

 

2. 

Міський святковий захід з 

нагоди 250-річчя від дня 

народження 

І.П.Котляревського 

09.09.2019р. 
Безгрєшнова 

Т.Ю. 
 

3. 

Віртуально-історична 

подорож «За честь, за славу, 

за Полтаву» 

19.09.2019р. Березич Ю.В. 
 

 



4. 

Пізнавально-розважальна 

програма «Люблю Полтаву я 

свою, вона найкраща в цілім 

світі» (до 76 - річниці 

вигнання фашистів з               

м. Полтава та до Дня міста)                        

 

20.09.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 
 

5. 

Свято для мешканців міста     

« В вінку легенд, з піснями в 

серці Полтава йде через віки» 

(площа лялькового театру)  

 

22.09.2019р. 

 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О., 

Гончарова А.О. 

 

6. 

Участь творчих колективів  у 

святкових заходах до Дня 

міста  

23.09. 2019р. 

 

Котенко В.О., 

Зубенко С.В. 

 

 

7. Флешмоб до Дня  позашкілля  25.09.2019р. Гончарова А.О.  

8. 

Ювілейний захід з нагоди 25-

річчя Фонду захисту і 

підтримки талановитих дітей 

ім. Анатолія Кукоби  (ПХМ)  

 

 

25.09.2019р. 
Котенко В.О., 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 

 

 

Жовтень 

1. 

Участь творчих колективів 

Палацу у міських та обласних 

заходах до Дня працівників 

освіти (ПД «Листопад») 

02.10.2019р. 

 
Котенко В.О.  

2. 

Участь творчих колективів 

Палацу у міських, обласних 

заходах до Дня захисника 

України  

09-14.10. 

2019р. 

(за запитом) 

Котенко В.О.  

3. 

Пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську 

любить мову, він завжди 

здержить своє слово» (для 

середнього шкільного віку)  

16.10.2019р. Хоріщенко Н.В.  

4. 

Акція «Мій подарунок 

захиснику України» (в рамках 

реалізації проєкту «Той, хто 

бере – наповнює долоні, той, 

хто дає – наповнює серця») 

 

 

до 

10.10.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу, 

керівники 

гуртків 

 



5. 

Участь у загальноміській акції 

«5 картоплин» (в рамках 

реалізації проєкту «Той, хто 

бере – наповнює долоні, той, 

хто дає – наповнює серця») 

Жовтень 

 2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу, 

керівники 

гуртків 

 

6. 

Зустріч вихованців старшого 

шкільного віку з начальником 

відділу соціально-культурної 

роботи ПМЦСССМ 

Василенко Л.М. з питань 

соціального здоров'я дітей 

30.10.2019р. 
Зубенко С.В. 

 
 

7. 

Конкурсно-пізнавальна 

програма  «Про здоров’я 

треба знати, про здоров’я 

треба дбати» для вихованців 

середнього шкільного віку. 

 

31.10.2019р. Гончарова А.О.  

Листопад 

1. 

Костюмована вечірка до свята 

Хеловіну для вихованців 

молодшого та середнього  

шкільного віку 

01.11.2019р. Гончарова А.О.  

2. 
Шашковий турнір «Золота 

осінь» («шашкова біганина») 
03.11.2019р. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

3. 
Акція «Свічка пам’яті» (до 

роковин голодомору) 

18-23.11. 

2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

4. 

Конкурс вітальних листівок 

«Віват, Палац»  

(до 85-річчя Палацу) 

З 

18.11.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

5. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованки НХК 

гуртка «Господарочка» 

Лазарів Євгенії – «Світ моїх 

захоплень». (Проєкт «Пошук, 

творчість, успіх!») 

(Мала галерея мистецтв) 

 

 

08.11.2019р. 

 

 

Сидоренко Л.І. 

 



6. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованок НХК 

студії образотворчого 

мистецтва «Соняшник» 

Похно Ірини та Казакової 

Маріанни «Крок до мрії». 

(клуб «Ровесник») 

 

30.11.2019р. 

 

 

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. (Палац, вестибюль) 

 

01.09.2019р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 

 

2. 

 

 

Виставка робіт вихованців 

НХК гуртка «Господарочка» - 

«Перші кроки» (Мала галерея 

мистецтв) 

 

 

23.09.2019р. 

 

Сидоренко 

Л.І.  

Жовтень 

 

1. 

 

Виставка з образотворчого 

мистецтва «Пленер – 2019». 

(Палац, вестибюль) 

 

15.10.2019р. 

Юхно К.В., 

Нестеренко 

О.Б. 

 

 

 

 

2. 

Участь вихованців гуртків 

відділу у регіональній 

виставці робіт з 

образотворчого та 

декоративно – ужиткового 

мистецтва «Дивосвіт» (ЦПО) 

 

Жовтень 

2019р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 
 

3. Участь у Всеукраїнській 

виставці «Знай і люби свій 

край!». (м. Київ) 

 

 

Жовтень 

2019р. 

Керівники 

гуртків 

 



Листопад 

 

1. 

 

Персональна виставка творчих 

робіт вихованки НХК гуртка 

«Господарочка» Лазарів 

Євгенії – «Світ моїх 

захоплень» за проєктом 

«Пошук, творчість,успіх!» 

(Мала галерея мистецтв) 

 

08.11.2019р. 

 

 

Сидоренко Л.І. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Виставка творчих робіт 

вихованок НХК студії 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник» Похно Ірини та 

Казакової Маріанни «Крок до 

мрії» (Клуб «Ровесник») 

 

 

30.11.2019р. 

 

 

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  
01.09.2019р. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

2.  

Участь у шашковому турнірі 

пам’яті Володимира 

Степанюка 

08.09.2019р. 
Кузьмінський 

І.Д. 
 

3.  

Міський турнір спортивних 

танців «Кубок Полтави»  

м. Полтава 

21.09.2019р. Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

4.  

Міжнародний фестиваль  зі 

спортивних танців «TATRY 

DANCE FESTIVAL» (Польща) 

27-30.09. 

2019р. 

Рагуліна О.С. 

Сироткін М.Д.  

5.  

Міжнародний фестиваль-

конкурс «Золота соната»  

(м. Полтава) 

26-27.10. 

2019р. 
Зубенко С.В.  

6.  

Першість Палацу з 

блискавичної гри до Дня 

працівників освіти 

Жовтень  

2019р. 

 

Кузьмінський 

І.Д. 
 



7.  
Чемпіонат Полтавської  області 

з Ш-64(юнаки та дівчата) 

Листопад  

2019р. 
Кузьмінський 

І.Д. 

 

8.  
Чемпіонат Полтавської  області 

з Ш-100 (юнаки та дівчата) 

Листопад  

2019р. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

9.  

Відкриті змаганнях зі 

спортивно-бальних танців 

«Poltava Trophy» м. Полтава 

02-03.11. 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

 

 

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) 

Вересень-

жовтень 

 2019р. 

 

Керівники 

гуртків 

 

2. 
Засідання батьківського 

комітету закладу 

20.09.2019р. 

 

Адміністрація 

Палацу, 

батьківський 

комітет 

 

3. 
Засідання батьківських 

комітетів відділів закладу 

 
Завідувачі  

відділів 

 

21.10.2019р. Котенко В.О.  

29.10.2019р. Дегтярь Т.О.  

15.10.2019р. Зубенко С.В.  

17.09.2019р. Палієнко Т.В.  

 

4. 

 
 

 

Робота школи батьківства  

«Сімейна розмова»           

з теми:  «Позитивне  

батьківство» (для батьків 

вихованців молодшого 

шкільного віку) 

30.10.2019р. 

 

 

Сердюк О.М. 

 

5. 

Залучення батьків до 

освітнього процесу 

 

Протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами, 

практичний 

психолог, 
культорганізатор 

кер. гуртків 

 

 



6. 

Співпраця з Полтавським 

обласним Товариством 

Червоного Хреста 

України 

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

методисти 

 

 

7. 
Співпраця з Полтавським 

МЦССМ 

Протягом 

кварталу 

 

Сердюк О.М. 

 

 

 

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 

охорони праці 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 з працівниками 

Палацу 

Вересень 

2019р. 

 

Зав. відділами  

4.  

Проведення цільових 

інструктажів  з ОП та БЖД 

перед канікулами з 

учасниками навчально-

виховного процесу  

Жовтень 

2019р. 
Зав. відділами  

    5. 

Проведення з вихованцями 

вступних та первинних 

інструктажів на робочому 

місці. 

Вересень 

2019р. 

(протягом 

кварталу 

при 

зарахуванні 

 до гуртка) 

Керівники 

гуртків 
 



   6. 

Проведення з вихованцями  

первинних  інструктажів  

перед осінніми канікулами 

Жовтень, 

2019р.  

Керівники 

гуртків 
 

   7. 

Проведення цільових 

інструктажів з вихованцями 

(перед екскурсіями, 

змаганнями, конкурсами, 

громадськими роботами) 

Протягом 

кварталу 

Керівники 

гуртків 
 

8. 

Проведення позапланових 

інструктажів з вихованцями 

(за потреби) 

Протягом 

кварталу  

Керівники 

гуртків 
 

9. 

Проведення навчань з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та 

цивільного захисту з 

працівниками Палацу 

11.11.2019р. 

Комісія з 

охорони праці 

 

 

10. 

Проведення технічного 

обслуговування системи 

відео спостереження Палацу 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

11. 
Перевірка стану мереж тепло 

водо та електропостачання  
Щотижнево 

Клімовський 

Є.Е. 
 

12. 

Забезпечення 

медикаментами учасників 

освітнього процесу. 

Вересень-

жовтень 

2019р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

13. 
Профілактична перевірка 

пожежних кранів та рукавів. 

Вересень 

2019р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

14. 

Перевірка нормативної 

документації з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, журналів 

реєстрації інструктажів у 

керівників гуртків, 

завідувачами відділів. 

01-02.11. 

2019р. 

 

Адміністрація  

24. 

Забезпечення посиленого 

пропускного режиму 

дорослого контингенту в 

навчальні приміщення та 

рекреації закладу. 

Протягом 

кварталу 

Чергові 

адміністратори, 

швейцари 
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