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ВСТУП 

 
Аналіз діяльності Комунального закладу 

 «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

 за 2018-2019 навчальний рік 

 

Педагогічний колектив Комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області»  

протягом  2018-2019 навчального року здійснював освітню діяльність 

відповідно до вимог чинного законодавства в галузі позашкільної освіти. 

 Освітній процес у  закладі протягом навчального року спрямовувався 

на надання дітям і підліткам якісних освітніх послуг шляхом залучення їх до 

різних видів творчої, технічної, спортивної та інших видів діяльності, на 

формування соціально компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка 

володіє високим рівнем емоційного і практичного інтелекту, має стійку 

громадянську позицію тощо. З метою якісної реалізації  завдань позашкільної 

освіти у закладі значна увага приділялася питанням підвищення кваліфікації 

та професійної компетентності педагогів, пошуку і впровадженню нових 

ефективних форм взаємодії Палацу із сім’ями вихованців та батьківською 

громадськістю, ефективній співпраці із закладами освіти, культури, 

громадськими об’єднаннями у вирішенні завдання цілісного всебічного 

розвитку дітей засобами позашкільної освіти. 

Станом на  01.10.2018р. в Палаці    працював 41 гурток  ( 96 навчальних 

груп),  в яких навчалося  1658 вихованців, з них  650 хлопчиків та 1008 

дівчат. Протягом навчального року у відділі прикладного мистецтва (гурток 

«Декоративний розпис» , кер. Бондаренко С.Д.) було з об'єктивних причин 

закрито 1 групу основного рівня навчання (з 01.10.2018р.) та додатково 

відкрито 1 групу початкового рівня навчання (01.01.2019р.). На 01.06.2019р. 

у закладі працював 41 гурток (97 навчальних груп) у яких, навчалося 1682 

дитини. Таким чином контингент дітей збережено на 100 % ( загальна 

кількість вихованців збільшилася на 24 вихованці). 

Освітню діяльність у 2018-2019н.р. в нашому закладі  здійснювало 42 

педагоги. Протягом  навчального року 6 педагогів  пройшли курсову 

перепідготовку з підвищення педагогічної кваліфікації  у Національному 

еколого-натуралістичному центрі МОН України (м. Київ),  Полтавському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського та  на базі Гадяцького коледжу культури і мистецтва 

ім. І.П.Котляревського.  



11 педагогічних працівників  закладу у березні 2019 року  успішно 

пройшли атестацію. За результатами роботи атестаційної комісії ІІ рівня 

управління освіти виконкому Полтавської міської ради було підтверджено 

відповідність займаній посаді  заступника директора з навчально-виховної 

роботи  Сергієнко Г.О.,  відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «керівник гуртка-методист»  керівнику  Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Юхно К.В. та 

художньому керівнику спортивно-танцювального клубу «Акцент» Рагуліній 

О.С. Художньому керівнику Народного художнього колективу ансамблю 

танцю «Барвінок» Безгрєшновій Т.Ю. підтверджено, а Рагуліній О.С., як 

художньому керівнику спортивно-танцювального клубу «Акцент»,  

присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Також за 

результатами роботи атестаційної комісії закладу успішно пройшли 

атестацію 7 керівників гуртків, 2 акомпаніатори та культорганізатор закладу. 

З метою підвищення професійної педагогічної майстерності, науково 

методичного, фахового рівня, обміну досвідом роботи педагоги  Палацу 

протягом 2018-2019н.р. брали  активну участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, засіданнях методичних об'єднань обласного та 

міського рівнів, у фахових конкурсах, були учасниками майстер-класів та 

членами журі творчих конкурсів.  

Педагоги нашого закладу спільно з представниками інших закладів 

позашкільної освіти міста підготували та 22 листопада 2018р. провели на базі 

ТРЦ «Київ» евент-толоку «Сім кроків до фахової майстерності» для 

керівників гуртків декоративно-ужиткового, хореографічного та вокального 

напрямів. У квітні 2019р. для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

ПОІППО імені М.В.Остроградського керівники гуртків нашого закладу 

Котенко В.О., Швець Т.М., Григоренко-Громова В.О., Колбашова І.С. 

провели відкриті заняття з метою обміну педагогічним досвідом. 

За досягнуті успіхи у справі виховання молодого покоління та вагомий 

внесок у розбудову позашкільної освіти України на Міжнародному конгресі 

«Освіта і наука заради миру та розвитку суспільства. Країна позашкілля»     

(м. Київ, НЕНЦ, 21.12.2018р.) Палац нагороджено Почесною грамотою 

Уповноваженого Президента з питань прав дитини. Інформацію про заклад 

включено до довідкового видання «Флагмани позашкільної освіти України». 

Наказом МОН України №498 від 17.04.2019р. ансамблю танцю 

«Барвінок» (худ. кер. Безгрєшнова Т.Ю.) вчетверте підтверджено звання 

«Народний художній колектив». 



Наказом МОН України № 1124 від 16.08. 2019р.  підтверджено звання 

«Народний художній колектив»  студії образотворчого мистецтва 

«Соняшник» (кер. Юхно К.В.). 

Керівник НХК студії образотворчого мистецтва «Соняшник»         

Юхно К.В.  у січні 2019р. подала документи  на   ІІ республіканський етап  

Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», у травні 2019р. -  на участь у 

обласному  конкурсі  «Мозаїка творчої майстерності». 

 Керівник гуртка «Чародії» Костіна Н.С. посіла І місце  на                        

І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу  рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році 

на розгляд журі якого представила  навчальну програму  свого гуртка    

(Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА №260 від 

10.07.2019р.). 

За велику роботу по забезпеченню якісного освітнього процесу у 2018-

2019н.р. керівник НХК студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Юхно 

К.В. була визначена переможцем у номінації «Віват, педагог – 2019!»  та 

нагороджена грамотою Палацу та кубком. 

 За вагомий особистий внесок у розвиток позашкільної освіти, високу 

професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю з естетичного 

виховання дітей та молоді, значний внесок у розвиток творчих здібностей 

вихованців відділу нагороджено завідувача відділу прикладного мистецтва 

Дегтярь Т.О. у серпні 2018р.  Подякою Міністерства освіти і науки України. 

За вагомий особистий внесок у розвиток позашкільної освіти, багаторічну 

сумлінну працю з естетичного виховання дітей та молоді, високу професійну 

майстерність, значні досягнення вихованців у міжнародних та 

всеукраїнських конкурсах Подякою Міністерства освіти і науки України у 

жовтні 2018р. нагороджено завідувача масового відділу Зубенко С.В. 

 За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

вагомий  внесок у розвиток позашкільної освіти Полтавщини рішенням 

Полтавської обласної ради від 05.09.2018р. Палієнко Т.В. нагороджена  

обласною Премією імені А.С.Макаренка.  

За значний особистий внесок у розвиток спортивного танцю України та 

вагомі спортивні і творчі здобутки 5 січня 2019р. рішенням Виконкому 

Української Федерації спортивного танцю художньому керівнику спортивно-

танцювального клубу «Акцент» Рагуліній О.С. присвоєно почесне звання 

«Заслужений діяч спортивного танцю України».  Указом Президента України 

№616/2019  «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 

Незалежності України» Олені Сергіївні присвоєно почесне звання 

«Заслужений працівник освіти України». 



 У 2018-2019н.р. педагоги Палацу працювали за 46 навчальними 

програмами,  з яких 7 програм індивідуальної роботи з творчо обдарованими 

дітьми  та 2 - соціально-реабілітаційного спрямування. Навчальні плани та 

навчальні програми у 2018-2019н.р. виконано в повному обсязі. 

За підсумками 2018-2019 навчального року  вихованці Палацу гідно 

представили заклад на 72 конкурсах різних рівнів. Участь у таких заходах 

взяли 1217 вихованців, переможцями  стали -  973. У Палаці було проведено 

13 конкурсів, у яких взяли участь 502 вихованця, 122 з них стали  

переможцями. Найбільш плідно  працювали у цьому напрямку педагоги: 

Рагуліна О.С., Колісник Ю.В., Сироткін М.Д.,  Котенко В.О., Зубенко С.В., 

Безгрєшнова Т.Ю. Юхно К.В., Сидоренко Л.І., Костіна Н.С., Кузьмінський 

І.Д., Григоренко-Громова В.О.  

Вихованці НХК ансамблю танцю «Барвінок» (худ. кер. Безгрєшнова 

Т.Ю.), ЗХК вокальної студії «Нове покоління» (кер. Котенко В.О.), 

спортивно-танцювального клубу «Акцент» (худ. кер. Рагуліна О.С., кер.: 

Колісник Ю.В., Сироткін М.Д.) та ЗХК арт-студії «Браво»  (кер. Зубенко 

С.В.). протягом минулого навчального року традиційно брали активну участь 

у мистецьких заходах та концертних програмах міського, обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

Вихованці відділу прикладного мистецтва взяли участь у  30  виставках 

(16 виставок проведено у Палаці,  14 – відбулися в інших установах), на яких 

представлено 1502  роботи з образотворчого та декоративно – ужиткового 

мистецтва, всього охоплено 938 вихованців.  

  Значна увага приділялася  у 2018-2019  навчальному році й  роботі з 

дітьми дошкільного віку. Для них у  закладі працювали: 1 група гуртка 

логопедичного співу «Щебетунчики» (кер. Збронська О.А.), група «Бебі» у 

спортивно-танцювальному клубі «Акцент» (кер. Рагуліна О.С.), 1 навчальна 

група гуртка «Welcome to English» (кер. Гулій Л.С.), 1 навчальна група гуртка 

«Гончарик» (кер. Григоренко-Громова В.О.) та 4 навчальні групи у Центрі 

всебічного розвитку дітей  5-ти річного віку «Пізнайко».  

 Заняття з вихованцями Центру проводились  на високому організаційно-

методичному рівні, з  використанням   інноваційних  методів  та  прийомів  

навчання  й  виховання,  а  саме: розвивальних  ігор  та  вправ,  корекційних  

вправ,  створення  проблемних  та  пошукових  ситуацій,  робота  в  командах  

і   малих  групах,  арт-терапії, казко терапії,  піскової  терапії.  Розвитку  

уваги, мислення, пам`яті,  математичних  уявлень,  ознайомленню  з   

довкіллям, збагаченню  словникового  запасу  вихованців дошкільного віку 

сприяло і використання значної кількості  демонстраційного  та  

роздаткового матеріалу  для  занять, значна частина якого була виготовлена 



педагогами Центру. Підсумкові психолого-педагогічні  дослідження  

показали,  що вихованці  Центру мають  досить  високий  рівень  знань, умінь  

і  навичок  згідно  вікових  вимог, а отже, у центрі «Пізнайко» протягом 

навчального року були створені необхідні психолого-педагогічні передумови 

для подальшого успішного навчання дітей в школі.  

Результати творчого конкурсу «Зоряний калейдоскоп» у групах 

основного та вищого рівнів,  аналіз підсумкових та відкритих занять, 

академконцертів у групах початкового рівня та  кваліфікаційних іспитів  

вихованців-випускників в цілому показали належний рівень опанування 

вихованцями Палацу навчальних планів та навчальних програм. Засвоєння 

вихованцями програмного матеріалу за підсумками  2018-2019н.р.: високий 

рівень знань мали – 487 вихованців, достатній рівень – 1135, недостатній – 8. 

Цьогоріч  28 вихованців з 10 гуртків  закладу, які  закінчили повний 

курс навчання  успішно склали кваліфікаційні іспити та згідно з рішенням 

педагогічної ради №3 від 15.04.2019р. отримали посвідчення про 

позашкільну освіту. 

Якість освітнього процесу закладу, його результати великою мірою 

залежать від педагога, а саме – рівня його теоретичної підготовки, 

педагогічної та методичної майстерності. Відповідно до цього значна робота 

щодо пошуку та втілення оптимальних форм, методів, засобів для 

підвищення професійної компетентності педагогів нашого закладу протягом 

2018-2019н.р. була спланована та втілена методичною службою.  

Проведено 7 занять школи педагогічної майстерності «Світоч»,  з тем: 

«В.О.Сухомлинський – видатний український педагог, письменник, 

публіцист, добротворець, новатор», «Микола Ярошенко – справжній син 

Полтави, відомий український маляр-жанрист, художник-передвижник, 

генерал-майор», «Майстерність професійної та особистісної взаємодії 

педагога», «Покоління Z – особливості освітнього впливу», «Партнерство 

родини та Палацу у формуванні творчого потенціалу та розвитку здібностей 

дитини в сучасному освітньому просторі» та інтерактивна педагогічна гра 

«Інноваційна неокухня» і методичний ринг «Знай, вивчай, впроваджуй». 

Традиційно на високому рівні психологом Палацу Онуфрієнко Л. О. 

проводились в рамках роботи ШПМ «Світоч» психологічні п’ятихвилинки, в 

ході яких висвітлювались нагальні питання підвищення психологічної 

компетентності педагогів Палацу, що, безумовно, підвищувало психологічну 

культуру слухачів та якість освітнього процесу загалом. З метою розвитку 

мовної та мовленнєвої компетенції керівників дитячих об’єднань працювала 

рубрика «Говоримо правильно». Заняття школи педагогічної майстерності 

«Світоч» проводились на високому методичному рівні, із застосуванням 



інтерактивних методів навчання, нестандартно, цікаво, з використанням ТЗН 

та з урахуванням викликів часу, індивідуальних запитів і можливостей 

педагогів. 

Одним із напрямів навчальної роботи у Палаці є організація методичної 

роботи з молодими фахівцями, адже сучасній освіті потрібен професійно-

компетентний, творчий педагог, здатний оперативно долучатися до 

інноваційних процесів. Однією із форм підвищення кваліфікації молодих 

педагогів, які мають стаж педагогічної роботи до 3-х років, є  школа 

молодого педагога  «Сходинки до майстерності», мета якої підвищення 

професійного розвитку молодих педагогів. Педагогам-початківцям була 

надана допомога у розробці навчальних програм, плануванні навчально-

виховної роботи, складанні планів-конспектів занять, річного звіту, з питань 

методики проведення занять, форм і методів виховної роботи в гуртку, 

розробці сценаріїв виховних заходів, створенні методичних куточків. В 

цьому навчальному році найбільш необхідною і ефективною формою роботи 

з молодими фахівцями залишились індивідуальні консультації з різних 

питань освітньої діяльності, які мали системний і послідовний характер. 

Педагоги-початківці також відвідували заняття та виховні заходи 

досвідчених колег. 

В 2018-2019 навчальному році активно працювала координаційно-

методична рада, діяльність якої була спрямована на удосконалення змісту, 

форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості 

освітнього процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій в 

роботу керівника гуртка, педагогічних інновацій, розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення 

мотивації і умов для професійного вдосконалення.  

Було заплановано 9 засідань КМР, на які запрошувались члени КМР, 

адміністрація Палацу, завідувачі відділами, методисти та керівники гуртків – 

методисти. Позачергово було проведено 1 засідання, на якому розглядалися 

питання участі керівників гуртків Палацу в обласному конкурсі «Мозаїка 

творчої майстерності» (Юхно К.В.) та проведення у Палаці І етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів 

системи освіти в 2019р. (Костіна Н.С.). 

Методичним корпусом в цьому навчальному році було надано 

кваліфіковану допомогу по оформленню, розробці та удосконаленні 43 

навчальних програм, згідно  листа Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 05.06.2013р. № 14.1/10-1685 та «Примірної інструкції з ведення 

ділової документації в позашкільному навчальному закладі», затвердженої 

Наказом МОНМіС України від 23.08.2012р. № 947. 



Згідно плану роботи з 01 по 07 жовтня 2018р. був проведений 

щорічний конкурс-огляд методичних куточків керівників гуртків  закладу 

«Мислимо. Діємо. Працюємо творчо». У конкурсі взяли участь 24 педагоги 

Палацу.  Згідно наказу по закладу  №74 від 22.10.2018р. за перемогу в 

конкурсі педагогів  Дегтярь Т.О., Зубенко С.В., Гончарову А.О. відзначено 

грамотами Палацу; за велику роботу по оновленню інформаційно-

методичних та навчальних матеріалів для забезпечення якісного освітнього 

процесу педагогів: Котенка В.О., Ніколенко Т.І., Швець О.І., Палієнко Т.В., 

Онуфрієнко Л.О., Юхно К.В. відзначено подяками Палацу. 

Психологічний супровід освітнього  процесу у Палаці полягав у  

забезпеченні якості та ефективності діагностичної, просвітницької, 

корекційно-розвивальної та консультативної діяльності, створенні 

сприятливих соціально-психологічних умов для творчого розвитку 

особистості. Робота практичного психолога Онуфрієнко Л.О. була  

спрямована на формування та регулювання сприятливого соціально-

психологічного клімату, розв’язання різноманітних психологічних проблем, 

що виникають у процесі розвитку особистості, творчої діяльності, соціальної 

поведінки вихованців. Популяризація психологічних знань дала можливість 

привернути увагу учасників освітнього  процесу  до важливих питань 

формування здорового способу життя, профілактики  насильства, протидії  

булінгу, ефективної  взаємодії  в  соціумі. Ця робота велась через проведення 

виступів на заняттях школи педагогічної майстерності «Світоч», 

психологічні п’ятихвилинки, виступи на заняттях школи батьківства 

«Сімейна розмова», за допомогою інформаційного стенду «Психолог 

інформує». Це дало можливість  активізувати процес психологізації   

учасників освітнього  процесу. 

Заклад позашкільної освіти це осередок виховання, самовизначення і 

самореалізації кожної дитини. Важливою складовою освітнього процесу є 

виховання дітей та підлітків гідними громадянами України з високими 

моральними якостями, широким світоглядом, високим рівнем загальної 

культури тощо. Всього протягом 2018-2019 навчального року у відділах 

Палацу за основними напрямами виховної роботи проведено 333 виховних 

заходи, якими було охоплено 5650 вихованців.  

Минулого навчального року було продовжено роботу за відкритими 

комплексними програмами  «Батьківщина. Рідний край» (кер. Хоріщенко 

Н.В.), «Родина» (кер. Швець О.І.), «Лідер» (кер. Березич Ю.В.), «Ідеал» (кер. 

Збронська О.В.), «Етика і психологія» (кер. Онуфрієнко Л.О.) та 

інформаційної служби «Правовий простір» ( кер. Хоріщенко Н.В.). Зміст цих 

програм  повністю збігається з пріоритетними напрямами роботи над 



виховною проблемою закладу. Методисти – керівники програм не тільки 

розробляли матеріали та надавали  якісну методичну допомогу керівникам 

гуртків закладу, а також і проводили виховні заходи у гуртках відповідно до 

основних завдань, визначених у  цих програмах.  

Активно використовувалися в організації  освітнього  процесу у  

закладі в 2018-2019н.р. й проєктні технології , про що свідчить постійне  

збільшення кількості та розширення тематики проєктів, що реалізуються  – 

цьогоріч їх було 13, з яких 2 – нові. 

За освітнім  проєктом «Особистість» (керівник: практичний психолог 

Онуфрієнко Л.О.) підготовлено та проведено 12 заходів для всіх учасників 

освітнього процесу. 

 В рамках роботи над проєктом «Бути здоровим - це модно, бути 

успішним - це класно, бути творчим - це актуально!» (керівник – завідувач 

масового відділу, керівник гуртка-методист Зубенко С.В.)  під час осінніх 

канікул з 22.10.2018р. по 28.10.2018р. у закладі пройшов   тиждень здоров’я, 

під час якого проведено 5 масових заходів, якими охоплено 304 вихованці. 

Активними учасниками цього проєкту є вихованці ЗХК арт-студії «Браво», 

які працюють за методикою «рівний-рівному», що передбачає передачу знань 

за схемою «дитина-дитині». Вихованки гуртка Шакалій Даша, Кошель 

Анжеліка, Мандрика Валерія, Бивальцева Маргарита отримали сертифікати 

волонтерів-інструкторів, які підтверджують проходження навчання для 

проведення просвітницької роботи серед молоді щодо здорового способу 

життя.  

В цьому навчальному році продовжено роботу освітнього проєкту 

«Зберемо воєдино всю нашу родину» (керівник – методист Швець О.І.). У 

період з 06.05.2019р. по 12.05.2019р. в рамках проєкту пройшов тиждень сім′ї 

«Рід. Родина. Україна», який проводився з метою поліпшення педагогічної 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу, забезпечення єдиних вимог та 

наступності сімейного і суспільного виховання, активного залучення родин 

до участі у освітньому процесі закладу, до проведення культурно-

просвітницьких заходів, надання психолого-педагогічної допомоги батькам 

або особам, які їх замінюють, забезпечення вільного доступу батьків до 

інформації про діяльність нашого закладу.  

В рамках роботи над виховною проблемою «Виховання громадянина-

патріота України в позашкільному навчальному закладі» продовжив роботу 

освітньо-виховний проєкт з громадянсько-патріотичного виховання «Моя 

країна – Україна, Полтавщина – душа країни» (керівник - методист 

Хоріщенко Н.В.). В рамках роботи проєкту, визначаючи як першочергове 

завдання сучасного закладу позашкільної освіти виховання громадянина 



України, свідомого патріота, вільної особистості, з метою вдосконалення та 

підвищення результативності роботи над виховною проблемою в           

Палаці з 18.02.2019р. по 24.02.2019р. проведено тиждень національно-

патріотичного виховання. 

Робота над проєктом «Той, хто бере - наповнює долоні, той, хто дає - 

наповнює серця» (керівник - Березич Ю.В.) протягом навчального року 

реалізувалася через надання реальної допомоги тим, хто опинився в складній 

життєвій ситуації .  Учасники освітнього процесу закладу  долучилися до 

4-х акцій: «5 картоплин», «Мій подарунок захиснику України», «Діти – 

дітям», «Відео-привітання для Дані Калініченко в лікарню». 

У 2018-2019 навчальному році відновив роботу соціально-виховний 

проєкт дитячого самоврядування «Лідер. Патріот. Громадянин», який сприяє 

розвитку лідерського потенціалу,  організаторських здібностей  дітей, 

становленню активної громадянської позиції, набуттю нових знань та досвіду 

дитячого самоврядування. Дитяча Рада, для якої систематично проводилися 

навчання, протягом року брала активну участь в житті закладу. Протягом 

навчального року відбулося 7 засідань дитячої Ради активу. Для педагогів 

працював постійно діючий консультпункт з питань організації дитячого 

самоврядування.  

В 2018-2019н.р. відновив роботу пізнавально-виховний проєкт            

«Я відкриваю світ» (керівник – методист   Збронська О.В.).  З метою 

сприяння формуванню і розвитку загальної культури дітей, в рамках проєкту 

проведено музичне заняття «Мрійлива таїна ноктюрну», виховний практикум 

«Чемні театрали», пізнавальна бесіда «Сценічна етика». 

В рамках проєкту методичного відділу «Екскурсійна діяльність у 

гуртку як ефективна форма виховного процесу»  (керівники:  Палієнко Т.В., 

Швець О.І.) цьогоріч проведено 6 екскурсій. Вихованці гуртків «Малятко» та 

«Словограй» відвідали Полтавський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді «Ми за них відповідаємо» та музей пожежної 

охорони «Вогонь життєдайний та небезпечний»,   проведено ознайомчу 

екскурсію по Палацу «Місто щасливого дитинства», що сприяло 

розширенню світогляду та збагаченню внутрішнього світу дитини. 

З метою  розширення знань  вихованців  художнього відділу про 

календарно-обрядові свята України,  вивчення вихованцями відділу історії, 

культури, традицій і звичаїв українського народу; збереження та 

популяризацію традицій  українського народу педагогами спільно з 

вихованцями та їх батьками,  у 2018-2019н.р. продовжено роботу над 

освітнім проєктом відділу «Українські народні традиції» (керівник - 



завідувач художнього відділу Котенко В.О.). Результатом творчої роботи 

стало проведення 14 виховних заходів. 

В рамках реалізації завдань освітнього проєкту відділу прикладного 

мистецтва «Територія творчості» в навчальному році проведено роботу зі 

створення ефективного простору для реалізації креативних ідей, пошуку 

нових шляхів творчого розвитку особистості, забезпечення умов для 

самореалізації вихованців, виховання патріотично спрямованої особистості. 

Під час тижня дитячої творчості «Арт-мозаїка» вихованці відділу взяли 

участь у конкурсі з образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва 

«Палітра творчості», святі – нагородженні переможців конкурсу,  виставці 

робіт «Палітра творчості». В рамках проєкту проведено 7 творчих 

майстерень для вихованців закладу, під час яких виконано 130 робіт у 

техніках образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва.  

Освітній проєкт  «Чарівний світ мистецтва» (керівник - Нестеренко 

О.Б.). реалізується у гуртку «Юний дизайнер». З метою формування у дітей  

уміння сприймати, розрізняти та аналізувати види мистецтва, визначати  

характерні особливості візуальних мистецтв,  розвитку у дітей художнього 

смаку та  креативного мислення для вихованців гуртка проведено годину 

спілкування «Закодована вічність у стилі кубізму», гру - мандрівку «Сім 

чудес України», практикум «Витинанка в Україні». 

В рамках реалізації завдань освітнього проєкту «Скарби народного 

мистецтва»  (керівник – Юхно К.В.) з метою навчання, виховання та 

розвитку особистості в рамках музейного середовища, розвитку художніх 

здібностей дітей засобами музейно-педагогічної діяльності, формування 

музейної та загальної культури, формування професійно – компетентної 

особистості, виховання у дітей емоційно – естетичного ставлення до 

предметів мистецтва, поваги до традицій українського народу та надбань 

людства, протягом 2018-2019н.р. НХК студія «Соняшник» співпрацювала з  

Полтавським художнім музеєм (галереєю мистецтв) імені Миколи  

Ярошенка, до якого  проведено  4 екскурсії. 

 В 2018 -2019. навчальному році в Народному художньому колективі 

гурток «Господарочка» започаткована робота над довгостроковим проєктом 

«Пошук, творчість, успіх». 

 Отже,  проєкти, що реалізувалися у 2018-2019н.р. у нашому закладі 

були актуальними, мали значний виховний та пізнавальний вплив, сприяли 

співпраці всіх учасників освітнього процесу закладу та співпраці з іншими 

державними установами та громадськими організаціями. 

 Важливу роль в освітньому процесу відіграє екскурсійна діяльність, яка 

відкриває широкі можливості для формування гармонійно розвиненої 



особистості вихованця, збагачує актуальними знаннями як вихованців так і 

педагогів, сприяє розвитку емоційної сфери дитини,  допомагає згуртувати 

дитячий колектив гуртка тощо. Протягом поточного навчального року 

проведено 25 екскурсій , якими охоплено 272 вихованці закладу. 

Значний виховний потенціал у формуванні всебічно розвиненої 

гармонійної особистості мають масові форми виховної та дозвіллєвої 

діяльності. Така робота безумовно вимагає від педагогічного колективу 

додаткових організаційних зусиль, часових та фінансових затрат, проте,  в 

той же час, вона дозволяє одночасно залучити до участі у заході максимальну 

кількість учасників освітнього процесу.  

Традиційно організація змістовного дозвілля  дітей та молоді виступає 

одним з важливих напрямків діяльності нашого закладу. Вихованці Палацу 

постійно беруть активну участь у масових заходах різних рівнів. Зокрема, у 

2018-2019н.р. вони взяли участь у 87  масових заходах, якими було охоплено 

22583 глядачів . 

Протягом навчального року 38 масових заходів  проведено у Палаці.  

Вихованці та педагоги закладу взяли участь у 39 заходах міського та 5 – 

обласного, 3 - всеукраїнського, 2 – міжнародного рівнів. 

Ефективність та результативність освітнього процесу у закладі 

безпосередньо залежить від того, наскільки злагоджено співпрацюють 

педагоги  з батьківською громадою. Для вирішення цього важливого 

завдання протягом 2018-2019н.р. в закладі працювала батьківська рада 

Палацу, батьківські комітети відділів та гуртків. Систематично, згідно 

графіків, проводилися батьківські збори,  працювала школа батьківства 

«Сімейна розмова», батьки активно залучалися до організації та участі у 

заходах освітнього процесу. 

З метою підвищення ефективності освітньої діяльності закладу 

продовжено співпрацю з: управлінням культури  виконавчого комітету 

Полтавської міської ради, ММК, ПОІППО, ОЦЕВУМ, ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, Полтавським обласним 

товариством Червоного Хреста України, Батальйоном  спецпризначення 

«Полтава», Першим Полтавським  місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної допомоги , ПМЦССМ, Полтавським художнім музеєм (галерея 

мистецтв) ім. М.Ярошенка, ПОЦЕНТУМ, Полтавською обласною дитячою 

бібліотекою імені Панаса Мирного.  

    Значну увагу протягом 2018-2019н.р. адміністрація та колектив закладу 

приділяв питанням організації ефективної діяльності щодо охорони праці та 

забезпечення безпеки життєдіяльності й цивільного захисту учасників 

освітнього процесу, а саме: створенню безпечних умов праці та навчання, 



проведенню інструктажів  з  питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

та цивільного захисту з працівниками та вихованцями Палацу, 

профілактичній виховній роботі з дітьми; роботі з батьківською 

громадськістю, організації навчання працівників з питань ОП, БЖД та ЦЗ, 

контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Щомісячно 

проводилося технічне обслуговування системи відеоспостереження, 

щотижнево - перевірка стану мереж тепло, водо та електропостачання; 

систематично контролювалася робота кнопки об’єктової системи 

оповіщення, систематично проводилися заходи щодо утримання в належному 

стані прилеглої території закладу,протягом року було забезпечено посилений 

пропускний режим до закладу.  

 З метою забезпечення якісного освітнього процесу протягом 2018-

2019н.р. у закладі проведено: загальних збори  колективу (3); педагогічні 

ради Палацу (3); систематично, щопонеділка, проводилися засідання 

адмінради; двічі на місяць проводилися оперативні наради педагогічного 

колективу.  

 З метою контролю за якістю освітнього процесу  та  надання 

методичної допомоги директором, заступником директора з навчально-

виховної роботи, завідувачами відділів та методистами Палацу 

здійснювалося адміністративний контроль:  

 відвідування навчальних занять та виховних заходів, перевірявся стан 

ведення документації (журнали планування та обліку роботи гуртків, 

документація завідувачів відділами та керівників гуртків); 

  адміністрацією, завідувачами відділів та черговими адміністраторами 

здійснювався регулярний контроль за наповнюваністю навальних груп 

гуртків Палацу;  

 проводився систематичний облік участі вихованців у конкурсах, 

фестивалях, змаганнях, виставках, екскурсіях, масових заходах;  

 перевірялося дотримання вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та вимог санітарно-гігієнічного режиму під час 

проведення освітнього процесу.  

 Таким чином, в цілому, план роботи Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості  Полтавської міської ради 

Полтавської області» на 2018-2019н.р. виконано.  

 

 

 

 



Завдання педагогічного колективу закладу  

на 2019-2020 навчальний рік 

 Забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору 

безпосередньо зумовлені освітнім рівнем громадян нашої країни. 

 Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи української 

освіти і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, 

науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, 

здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних 

для їх соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності. 

Освіта, яку дитина здобуває у позашкільному закладі, покликана вирішувати 

питання емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, 

формування її життєвих компетентностей; водночас вона має сприяти 

забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, 

включенню в суспільні відносини, входженню у широкий світ.  

 Правові засади функціонування закладів позашкілля  визначені 

Конституцією України, Загальною декларацією прав людини,  законами 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  

іншими нормативно-правовими документами.  

 Організація освітньої діяльності в закладах позашкілля у 2019-2020н.р. 

здійснюватиметься у відповідності до листа Міністерства освіти і науки 

України «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти у 2019-2020 навчальному році» 

Згідно цього документу перед позашкіллям держава ставить цілий ряд 

завдань, а саме: 

 модернізація освітньої діяльності відповідно до запитів громадян, 

держави, суспільства на основі сучасних підходів; 

 реалізація компетентнісного підходу; 

 активізація організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності; 

 розвиток профільного та інклюзивного навчання; 

 впровадження STEM-освіти; 

 удосконалення системи науково-методичної роботи на основі 

інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм 

і методів освітньої діяльності на основі компетентнісного підходу за 

основними напрямами позашкільної освіти, впровадження у практику 

роботи педагогічних інновацій. 

 Наразі, важливою складовою освітнього процесу є національно-

патріотичне виховання, оскільки формування патріотизму в українському 

суспільстві залишається першочерговим завданням як для держави в цілому, 

так і для системи освіти зокрема. Регламентації цього напрямку діяльності 



закладів позашкілля присвячено лист Міністерства освіти і науки України 

«Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 

навчальному році». В ньому зокрема зазначається, що на виконання Указу 

Президента України від 18.05.2019р. «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання» Наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2019р. №641 прийнято нову редакцію «Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України», де враховано 

незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. 

Концепцією найбільш актуальними виховними напрямами визначаються: 

громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне 

виховання як основні складові національно-патріотичного виховання, як 

стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і 

викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості 

нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть розвиток держави як 

запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, 

соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, 

відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін та до 

виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 

України. 

 Тож, керуючись законодавчими і нормативно-правовими документами 

про позашкільну освіту, виконуючи Статут Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради 

Полтавської області», Концепцію розвитку закладу «Крок до нових 

звершень» та програму роботи над вирішенням виховної проблеми Палацу 

«Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі» на 

2015-2020р.р., головними завданнями в роботі педагогічного колективу 

закладу  у 2019-2020 навчальному році є: 

 збереження та розширення мережі гуртків, збільшення  контингенту 

вихованців; 

 створення умов для задоволення потреб та інтересів вихованців, 

забезпечення якості освіти, оновлення освітнього простору закладу; 

 створення безпечного психологічно комфортного освітнього середовища; 

 забезпечення дотримання прав всіх учасників освітнього процесу та 

всебічна підтримка в освітньому процесі вихованців пільгових категорій; 

 забезпечення збереження гідності учасників освітнього процесу, 

запобігання приниженню та булінгу шляхом виховання поваги і 

взаєморозуміння в освітньому просторі закладу; 



 профілактика бездоглядності, правопорушень, торгівлі людьми, 

насильства у сім'ї, зловживання наркотичними речовинами, 

тютюнопаління та  інших негативних соціальних явищ серед вихованців; 

 здійснення освітнього процесу на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів; 

 забезпечення креативної спрямованості освітнього процесу, розширення 

поля креативності вихованців, формування в них стійкої внутрішньої 

мотивації до навчально-виховної та творчої діяльності, розвиток 

критичного мислення, розширення соціального досвіду дітей,  

формування позитивної «Я-концепції»; 

 підвищення науково-методичної та професійної компетентності 

педагогів, їх професійний розвиток відповідно до державної політики у 

галузі освіти; 

 сприяння втіленню творчих ініціатив педагогів; 

 впровадження в освітній процес інноваційних технологій; 

 удосконалення мовної культури учасників освітнього процесу; 

 проектування виховного простору закладу з урахуванням сучасної 

суспільно-політичної ситуації в країні; 

 пріоритетність в освітньому процесі заходів національно-патріотичного 

виховання, шляхом популяризації серед вихованців ідеалів гуманізму, 

соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, 

відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін та до 

виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 

України; 

 проведення підсумкового моніторингу роботи над виховною проблемою 

«Виховання громадянина-патріота України в позашкільному навчальному 

закладі» на 2015-2020р.р.; 

 забезпечення системної діяльності органів дитячого самоврядування 

закладу; 

 пропаганда сімейних цінностей, проведення культурно-просвітницьких 

заходів за участі батьків вихованців з метою відродження та збереження 

сімейних традицій; 

 забезпечення ефективної діяльності батьківських комітетів; 

 співпраця з державними установами та громадським організаціями з 

метою  реалізації завдань позашкільної освіти; 

 проведення святкових заходів з нагоди відзначення 85-річниці закладу; 

 забезпечення якісного висвітлення освітнього процесу Палацу, діяльності 

відділів та гуртків на вебсайті закладу. 



 

 Виходячи з визначених завдань освітній процес у закладі у               

2019-2020н.р. здійснюватиметься з метою надання якісних освітніх послуг з 

урахуванням потреб, інтересів та прав всіх учасників освітнього процесу. 

 Визначальним чинником забезпечення якісного рівня надання освітніх 

послуг є кваліфікація педагогічних працівників нашого закладу. Підвищення 

кваліфікації педагогів на сьогодні регламентується Порядком підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим 

постановою КМУ України від 21 серпня 2019р. 

Протягом 2019-2020 навчального року курсову перепідготовку мають 

пройти педагоги: Колбашова І.С., Крамар Л.О., Котенко В.О., Нестеренко 

О.Б., Сердюк О.М., Березич Ю.В. 

 Чергову атестацію, згідно перспективного плану, повинні пройти 

педагоги: Збронська О.В., Березич Ю.В., Костіна Н.С., Вараховба Т.В., 

Крамар Л.О., Похно Д.О., Мелешко С.В., Кириленко В.М., Колбашова І.С., 

Сердюк О.М. 

 Навчальна діяльність в освітньому процесі закладу традиційно буде 

реалізовуватися шляхом проведення навчальних занять, організації 

екскурсій, залучення вихованців до участі у конкурсах, фестивалях,  

змаганнях, до концертної та виставкової діяльності. Рівень знань дітей 

визначатиметься за результатами проведення відкритих занять, 

академконцертів, творчого конкурсу «Зоряний калейдоскоп», 

кваліфікаційних іспитів для вихованців-випускників.  

В умовах реформування освітнього простору педагоги методичного 

відділу працюватимуть над вирішенням завдання щодо  збагачення та 

розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, підвищення 

майстерності педагогів через залучення до участі у засіданнях ШПМ 

«Світоч» та ШМП «Сходинки до майстерності», у конкурсі-огляді 

методичних куточків «Мислимо. Діємо. Працюємо творчо», у виставках 

методичних матеріалів, у фахових педагогічних конкурсах; через участь у 

роботі за відкритими комплексними програми, надання консультацій та 

якісної методичної допомоги з важливих питань позашкільної освіти, 

редакційно-видавничу діяльність. Вебсайт закладу  буде здійснювати 

діяльність щодо популяризації досягнень педагогів та вихованців. 

 З метою вивчення якості роботи над виховною проблемою закладу 

«Виховання громадянина-патріота у позашкільному навчальному закладі» на 

2015-2020р.р. протягом вересня 2019 року – березня 2020 року буде 

проведено підсумковий моніторинг. План проведення моніторингу буде 

затверджено до 16 вересня 2019р., а інструментарій буде розроблено до        



01 грудня 2019р. За результатами моніторингу у квітні 2020 року планується 

проведення круглого столу «Національно-патріотичне виховання дітей та 

молоді як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості». 

Психологічний супровід освітнього процесу у 2019-2020н.р. 

спрямовуватиметься на: 

- сприяння виявленню та цілеспрямованому розвитку творчих 

здібностей дітей та підлітків в обраній ними сфері діяльності та 

надання їм допомоги у професійному самовизначенні; 

- популяризацію психологічних знань серед дітей, батьків та педагогів, 

прищеплення вмінь і навичок самопізнання, саморозвитку та 

самовдосконалення;  

- психологічне забезпечення виявлення і підтримки обдарованих дітей; 

- створення сприятливих соціально-психологічних умов для дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- забезпечення соціально-психологічних умов для формування 

патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, ціннісних 

орієнтацій вихованців;  

- подолання негативних  психологічних  наслідків  соціально- 

політичних  подій. 

Належну увагу  в освітньому процесі закладу планується приділити 

виховній роботі.  

Буде проводитися робота за: 

1. відкритими комплексними програмами: «Батьківщина. Рідний 

край», «Традиції», «Родина», «Етика і психологія», «Ідеал», 

«Кругозір», «Лідер», «Екосвіт», працюватиме інформаційна 

служба «Правовий простір»; 

2. освітніми проектами: 

 «Територія творчості» (керівник Дегтярь Т.О.),  

  «Екскурсійна діяльність у гуртку як ефективна форма виховного 

процесу»  (керівники Палієнко Т.В., Швець О.І.), 

 «Я відкриваю світ» (керівник Збронська О.В.), 

 «Чарівна сила мистецтва» (керівник Нестеренко О.Б.), 

 «Українські народні традиції» (керівник Котенко В.О.), 

 «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа України» (керівник 

Хоріщенко Н.В.),  

 «Зберемо воєдино всю нашу родину» (керівник Швець О.І.), 

 «Бути здоровим – це модно, бути успішним – це класно, бути 

творчим – це актуально!» (керівник Зубенко С.В.),  



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

серця» (керівник Березич Ю.В.), 

 «Лідер. Патріот. Громадянин.» (керівник Березич Ю.В.), 

 «Скарбниця художнього мистецтва» (керівник Юхно К.В.), 

 «Пошук, творчість, успіх!» (керівник Сидоренко Л.І.), 

 «Екострім» (керівник Збронська О.В.). 

  Заплановано проведення традиційних тематичних тижнів закладу: 

1. тижня здоров'я (відп. Зубенко С.В.),  

2. тижня національно-патріотичного виховання (кер. Хоріщенко 

Н.В.), 

3. тижня дитячої творчості «Арт-мозаїка» (відп. Дегтярь Т.О.),  

4. тижня знань з безпеки життєдіяльності (відп.: Сергієнко Г.О., 

Гончарова А.О.),  

5. тижня сім'ї «Рід. Родина. Україна.» (відп. Швець О.І.). 

 Значна увага приділятиметься масовим формам організації змістовного 

дозвілля дітей, залученню їх до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях, 

виставках, які проводитимуться як у закладі, так і на місцевому, 

регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

 

 В рамках відзначення 85-річчя закладу планується проведення: акції 

«Мій подарунок Палацу», конкурсу вітальних листівок «Віват, Палац», 

шашкового турніру «Кубок Палацу», святкових творчих звітів відділу 

прикладного мистецтва, масового відділу, НХК ансамблю танцю «Барвінок» 

та ЗХК «Вокальна студія «Нове покоління». 

 

 Планується продовжити роботу щодо організації ефективної співпраці 

з батьківською громадою закладу, освітніми установами, культурно-

мистецькими закладами, іншими державними закладами, громадськими та 

благодійними організаціями регіону. 

 Буде активізовано роботу щодо забезпечення збереження життя та 

здоров'я всіх учасників освітнього процесу закладу, проводитиметься  

інформаційно-просвітницька робота з охорони праці, цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності. 

  

 

 

 

 

 



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 

 ІІ семестр 

 літній період 

до 05.09.2019р. 

до 16.09.2019р. 

до 23.12.2019р. 

до 25.05.2020р. 

 

Директор 

 

 

3. 

Затвердження навчально-

тематичних планів керівників 

гуртків: 

 І семестр 

 групи 1-го року навчання 

 ІІ семестр 

 літній період 

 

 

 

до 05.09.2019р. 

до 16.09.2019р. 

до 23.12.2019р. 

до 25.05.2020р. 

 

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 

 ІІІ квартал 

 літній період 

 

 

 

до 12.09.2019р. 

до 18.11.2019р. 

до 20.02.2020р. 

до 18.05.2020р. 

 

Директор 

 

 

6. 

Затвердження квартальних 

планів освітньої діяльності 

закладу: 

 І квартал 

 ІІ квартал 

 ІІІ квартал 

 літній період 

 

 

 

до 16.09.2019р. 

до 25.11.2019р. 

до 24.02.2020р. 

до 25.05.2020р. 

Директор  



7. 
Затвердження навчальних 

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

 

Педрада 

 

 

8. 

Затвердження планів роботи 

на канікулярний період: 

- осінні канікули 

- зимові канікули 

- весняні канікули 

- літні канікули 

 

 

до 15.10.2019р. 

до 16.12.2019р. 

до 09.03.2020р. 

до 18.05.2020р. 

Директор  

9. 
Підготовка статистичних 

звітів 

до 23.09.2019р. 

до 23.12.2019р. 

до 18.05.2020р. 

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 

 

12. 

Затвердження річного звіту 

Палацу за результатами 

роботи за 2019-2020н.р. 

До 

08.06.2020р. 
Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Вересень 

2019р. 
 

2. 

Про підготовку до проведення 

новорічних та Різдвяних свят. 

Виконання вимог чинного 

законодавства з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у 

2019 році. 

Грудень  

2019р. 
 

3. 
Урочисті збори з нагоди 85-річчя 

закладу. 

Січень  

2020р. 
 

4. 

Про хід виконання колективного 

договору між адміністрацією Палацу та 

профспілковим комітетом за 2017-2020 

роки. Проведення косметичних 

ремонтів у навчальних та допоміжних 

приміщеннях закладу. 

Травень 

2020р. 
 

 

2.2. Профспілкові збори 

1. 

Звіт про роботу профспілкового 

комітету за 2018рік. Про стан 

дотримання трудового законодавства та 

здійснення профспілковим комітетом 

громадського контролю з цих питань. 

Січень 

 2020р. 
 

2. 

Про хід виконання колективного 

договору між адміністрацією Палацу та 

профспілковим комітетом за 2017-2020 

роки. Внесення змін та доповнень до 

колективного договору на 2020-2023 

роки. 

 

Квітень  

2020р. 
 



 

2.3.Педагогічні ради 

 

1. 

Ефективний освітній простір закладу 

позашкільної освіти: нові виклики і 

сучасні рішення. 

09.09.2019р.  

2. 

Про видачу свідоцтв про позашкільну 

освіту вихованцям – випускникам 

2020р. 

13.04.2020р.  

    3. 

Діяльність педагогічного колективу 

щодо  цілеспрямованого розвитку 

творчих здібностей вихованців: 

створення відповідних умов, методичне 

забезпечення, психологічне 

налаштування, аналіз результатів участі 

у творчих конкурсах, змаганнях, 

турнірах. 

08.06.2020р.  

4. 

Круглий стіл «Національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді як 

пріоритетна складова процесу 

соціалізації особистості» (за 

результатами роботи над виховною 

проблемою закладу «Виховання 

громадянина-патріота у позашкільному 

навчальному закладі» на 2015-2020р.р.) 

Квітень  

2020р. 
 

2.4. 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.  

Грудень 

1. 

Про результати проведення 

інвентаризації матеріальних цінностей. 

Узгодження графіків проведення 

відкритих занять та академконцертів за 

перший семестр 2018-2019н.р. 

Затвердження плану проведення 

новорічних заходів. Участь вихованців 

у акції «Діти-дітям». 

02.12.2019р.  



2. 

Забезпечення наповнюваності 

глядачами новорічних заходів. Художнє 

оформлення новорічних заходів (фойє, 

сцена, фасад). Тиждень права. 

Забезпечення дотримання прав дитини у 

закладі 

09.12.2019р.  

3. 

Узгодження педагогічного 

навантаження на 2-й семестр. 

Підготовка до урочистих зборів з 

нагоди 85-річчя закладу. 

16.12.2019р.  

4. 

Аналіз стану ведення журналів 

гурткової роботи за 1-й семестр. 

Затвердження навчально-тематичних 

планів на 2-й семестр. Виконання 

навчальних планів та навчальних  

програм за 1-й семестр навчального 

року. Підготовка номенклатури справ 

закладу на 2020 рік. Статистичні звіти. 

23.12.2019р.  

Січень 

1. 

Підготовка до загальних зборів. 

Затвердження плану проведення тижня 

національно-патріотичного виховання. 

Дотримання температурного режиму та 

санітарних норм у закладі. 

06.01.20120р.  

2. 

Результати освітньої діяльності закладу 

під час новорічних та Різдвяних 

канікул. Про хід виконання плану 

проведення моніторингу роботи за 

виховною проблемою. Організація 

роботи з виконання нормативних актів з 

цивільного захисту у 2019 році.  

13.01.2020р.  

3. 

Зведена номенклатура справ на 2020 

рік. Робота  експертної комісії з 

експертизи цінності документів. 

20.01.2020р.  

3. 

Затвердження плану проведення тижня 

дитячої творчості «Арт-мозаїка». 

Проведення атестаційних заходів. 

Забезпечення психологічного 

супроводу освітнього процесу. 

27.01.2020р.  



Лютий 

1. 

Моніторинг наповнюваності навчальних 

груп. Підсумок проведення тижня 

національно-патріотичного виховання. 

Затвердження плану проведення 

заходів, присвячених 85-річчю закладу. 

 03.02.2020р.  

2. 

Робота за освітніми проектами. 

Забезпечення виконання нормативно-

правових актів з ЦЗ. Дієвість дитячого 

самоврядування у Палаці. 

10.02.2020р  

3. 

Підсумок проведення тижня дитячої 

творчості «Арт-мозаїка». Узгодження 

квартальних планів структурних 

підрозділів закладу. Дотримання 

учасниками освітнього процесу вимог 

законодавства України про мову. День 

пам'яті Небесної сотні. 

17.02.2020р  

4. 

Затвердження графіку проведення 

творчого конкурсу «Зоряний 

калейдоскоп». Забезпечення фінансово-

господарської діяльності закладу. 

 24.02.2020р.  

Березень 

1. 

Узгодження положення про 

Міжнародний фестиваль спортивного 

танцю пам'яті Олега Рагуліна. 

Виконання Правил внутрішнього 

трудового розпорядку працівниками 

закладу. 

02.03.2020р.  

2. 

Результати моніторингу роботи в між-

атестаційний період педагогів, які 

атестуються. Узгодження плану 

проведення тижня знань з БЖД. 

10.03.2020р.  

3. 

Узгодження плану роботи  на весняні 

канікули. Про хід творчого конкурсу 

«Зоряний калейдоскоп». 

16.03.2020р.  

4. 

Висунення кандидатур працівників 

закладу на нагородження 

грамотами та подяками різних рівнів.  

 

23.03.2020р.  



5. 

Затвердження графіку роботи 

екзаменаційної комісії на 

кваліфікаційних екзаменах вихованців 

закладу. Підготовка  відзнак для 

випускників закладу та переможців 

конкурсу «Зоряний калейдоскоп». 

Підготовка до круглого столу за 

результатами роботи над виховною 

проблемою. 

30.03.2020р.  

Квітень 

1. 

Результати атестації педагогічних 

працівників закладу. Підведення 

підсумків проведення тижня знань з 

БЖД. Підготовка друкованої продукції 

присвяченої 85-річчю закладу. 

Проведення свята-нагородження «Віват, 

талант!». 

06.04.2020р.  

2. 

Узгодження кошторисних витрат на 

забезпечення нагородження 

випускників Палацу.  Узгодження плану 

ремонтних робіт в літній період. 

Проведення Великодніх заходів. 

Технічне забезпечення проведення 

традиційного конкурсу спортивно-

танцювального клубу «Акцент»    

«Перші кроки». 

13.04.2020р.  

3. 

Моніторинг наповнюваності навчальних 

груп. Узгодження плану проведення 

тижня сім'ї «Рід. Родина. Україна.». 

Узгодження графіку проведення 

академконцертів та творчих звітів 

колективів. 

21.04.2020р.  

4. 

Проведення робіт з благоустрою 

прилеглої території. Підготовка та 

проведення у гуртках заходів до Дня 

примирення та Дня Перемоги. 

Підготовка до загальних зборів «Про хід 

виконання колективного договору між 

адміністрацією Палацу та 

 27.04.2020р.  



профспілковим комітетом за 2017-2020 

роки. Внесення змін та доповнень до 

колективного договору на 2020-2023 

роки». 

Травень 

1. 

Результативність роботи сумісників. 

Підготовка статистичних звітів, 

розкладу роботи на літній період. 

12.05.2020р.  

2. 

Результати проведення тижня сім'ї «Рід. 

Родина. Україна.». Затвердження 

навчально-тематичних планів роботи в 

канікулярний  час. Затвердження 

графіку проведення  розважальних 

програм для вихованців пришкільних 

таборів. 

18.05.2020р.  

3. 

Участь у  міському святі до Дня захисту 

дітей. Виконання навчальних планів та 

програм за 2019-2020н.р. Звіти 

структурних підрозділів за 2019-2020 

н.р. Підготовка до підсумкової педради. 

25.05.2020р.  

Червень 

1. 

Затвердження графіку проведення 

ремонтних робіт. Забезпечення 

безпечних умов проведення масових 

заходів у закладі. Проект річного плану  

Палацу на 2020-2021 навчальний рік. 

01.06.2020р.  

2. Проект кошторису на 2021р. 08.06.2020р.  

Серпень 

1. 

Підготовка навчальних кабінетів і 

рекреацій до початку навчального року. 

Виконання плану ремонтних робіт. 

17.08.2020р.  

2. 

Підготовка до Дня відкритих дверей. 

Узгодження графіків робочого часу всіх 

працівників закладу. 

25.08.2020р.  

3. 

Перевірка навчальних кабінетів, 

допоміжних приміщень, рекреацій до 

нового навчального року; видача актів-

дозволів. 

31.08.2020р.  



 

2.5. Контроль освітнього процесу 

 

1. Плановий контроль 

 

Навчально-тематичні плани на: 

 І семестр 

 

 ІІ семестр 

 

 період літніх канікул 

 

Вересень 

2019р. 

Грудень  

2019р. 

Травень  

2020р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Комплектація навчальних груп 
Вересень 

2019р. 
Адміністрація 

Ведення журналів планування та обліку  

роботи гуртків 
Щомісячно 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Ведення журналів інструктажів з 

безпеки життєдіяльності  вихованців 

Листопад   

2019р., 

Січень  

2020р., 

Червень  

2020р. 

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  Протягом року 
Адміністрація, 

зав. відділами 

Ведення документації завідувачами 

відділів, художніми керівниками 
Щоквартально Адміністрація 

Ведення документації керівниками 

гуртків 
Щоквартально Зав. відділами 

Проведення підсумкового моніторингу 

освітньої діяльності педагогічного 

колективу Палацу за результатами 

роботи над виховною проблемою 

«Виховання громадянина-патріота у 

позашкільному навчальному закладі» 

(на 2015-2020р.р.)  

Жовтень 

2019р.-  

квітень 

2020р. 

Адміністрація 



Моніторинг освітньої діяльності 

педагогів за  міжатестаційний період 

педагогів 

Вересень 

2019р.-

березень 

2020р. 

Зав. відділами 

Перевірка нормативної документації з 

ОП та БЖД та ЦЗ, журналів реєстрації 

інструктажів у керівників гуртків, 

завідуючих відділами 

Листопад 

2019р. 

 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка документації з ОП, БЖД та 

ЦЗ в рамках тижня знань з безпеки 

життєдіяльності   

Березень 

2020р. 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка організації освітньої 

діяльності педагогів закладу 

Протягом 

навчального  

року 

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 виконання навчальних планів та 

навчальних програм  

Грудень  

2019р., 

травень  

2020р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Аналіз роботи в канікулярний період  

Листопад 

2019р., 

січень 

2020р., 

квітень 

2020р., 

серпень 

2020р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Аналіз виконання квартальних планів 

освітньої діяльності 

Грудень 

2019р., 

березень 

2020р., 

травень 

2020р. 

 

Адміністрація, 

зав. відділами 



Проведення відкритих занять та 

академконцертів 

Згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Кваліфікаційні іспити у групах вищого 

рівня 

 

Згідно з 

графіками 

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 

навчального 

року 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Участь вихованців у конкурсах та 

змаганнях різного рівня 

Протягом 

навчального 

року 

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 

Протягом 

року 

(за окремим 

планом) 

Сергієнко Г.О.  

2.  
Проведення засідань 

художньої ради Палацу 

Протягом 

року 

(за окремим 

планом) 

Зубенко С.В.  

 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів  

1. 
Проведення засідань ШПМ 

«Світоч» 

Протягом 

року 

(за окремим 

планом) 

Палієнко Т.В. 

методисти 
 

2. 

Проведення занять з 

молодими педагогами у 

ШПМ «Сходинки до 

майстерності» 

Протягом 

року 

(за окремим 

планом) 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 
 

3. 

Проведення засідань школи 

передового педагогічного 

досвіду прикладного відділу 

Протягом 

року 

(за окремим 

планом) 

Дегтярь Т.О.  

4. 
Робота консультпункту з 

питань атестації  

Вересень 

2019р. –  

березень   

2020р. 

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 

Протягом 

навчального

року  

(за запитом) 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В.,  

Сердюк О.М., 

керівники  

гуртків 

 

 



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, 

- проведенні педагогічної 

практики для студентів 

ПНПУ 

6. 

Подання замовлення на курси 

підвищення кваліфікації 

педагогів Палацу на базі 

ПОІППО 

Вересень 

2019р. 
Сергієнко Г.О. 

 

7. 

Проходження педагогами 

Палацу курсів підвищення  

кваліфікації на базі ПОІППО 

За окремим 

графіком 

Керівники 

гуртків 

 

 

8. 

Огляд-конкурс методичних 

куточків керівників гуртків 

Палацу «Мислимо. Діємо. 

Працюємо творчо» 

07.10.2019р.  

- 

13.10.2019р. 

КМР,  

керівники 

гуртків 

 

9. 

Атестація педагогічних 

працівників Палацу: 

- затвердження складу 

атестаційної комісії 

Палацу  

 

 

Вересень 

2019р. 

Дрозд В.Д. 

 

- затвердження списків 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються та графіка 

проведення атестації; 

Жовтень  

2018р. 

Атестаційна 

комісія 

 

- атестація педагогічних 

працівників 

Березень  

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  

навчального 

року 

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.  

Вересень 

2019р. 

- 

березень 

2020р. 

 

 

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 в 

квартал 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

4. 

 

 

Методичний супровід роботи 

над виховними проектами у 

гуртках відділів Палацу: 
 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

- 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: 

«Впровадження освітніх 

інновацій в практику роботи 

керівника гуртка як вектор 

 

 

 

 

Вересень 

2019р. 

 

 



розвитку професійної 

компетентності». 

 «Розроблення навчально-

методичного забезпечення 

керівником гуртка для 

реалізації навчальної 

програми». 

 «Організація діяльності 

вихованців, спрямована на 

освоєння навчальної 

програми». 

 «Організація виховної 

діяльності вихованців у 

процесі реалізації навчальної 

програми». 

 «Забезпечення соціального 

партнерства з батьками 

вихованців при вирішенні 

завдань навчання, виховання». 

«Педагогічний контроль та 

оцінювання освоєння 

навчальної програми». 

 «Планування освітньої 

діяльності керівника гуртка 

згідно вимог сьогодення». 

 

 

 

Жовтень  

2019р. 

 

 

Листопад 

2019р. 

 

 

 

Січень  

2020р. 

 

 

Лютий 

2020р. 

 

 

Березень 

2020р. 

 

Травень 

2020р. 

- художній відділ 

 

Збронська О.В.  

- масовий відділ, Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  

 

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В.  

13. 

 

Засідання «Відверта розмова» 

з питань роботи над виховною 

проблемою з тем: 

«Критерії, показники та рівні 

оцінки ефективності 

патріотичного виховання у 

закладі позашкільної освіти». 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2019р. 

 

 

 

 



 «Ефективність використання 

керівниками гуртків різних 

форм діяльності з 

національно-патріотичного 

виховання». 

«Патріотичне виховання дітей: 

традиції, досвід та сучасні 

тенденції». 

 

Січень 

2020р. 

 

 

Березень 

2020р. 

- художній відділ 

 

Збронська О.В. 
 

- масовий відділ, Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  

 

Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В. 
 

14. 

Відвідування  занять молодих 

та малодосвідчених педагогів з 

метою надання методичної 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

(згідно 

графіків) 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

15. 
Поповнення банку даних «Мій 

вибір» 

Вересень 

2018р. 
Методисти 

 

16. 
Поповнення банку даних 

«Творча обдарованість» 

Протягом  

навчального 

року 

Керівники 

гуртків 

 

17. 

Поповнення методичними  

матеріалами тематичних 

добірок, наявних у 

методичному відділі 

Протягом 

навчального

року 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

18. 

Участь у роботі журі творчого 

конкурсу «Зоряний 

калейдоскоп» 

Березень - 

квітень 

2019р. 

(за окремим  

графіком) 

Дрозд В.Д., 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

Сердюк О.М., 

методисти 

 

19. 

Робота постійно діючого 

консультпункту з питань 

організації дитячого 

самоврядування в гуртках 

Палацу  

 

Протягом  

навчального

року 

Березич Ю.В. 

 



20. 

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 

 

21. 

Розробка інструментарію для 

моніторингового вивчення 

рівня сформованості 

патріотичних ціннісних 

орієнтацій вихованців 

засобами позашкільної освіти 

До 

01.12.2019р. 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

22. 

Підсумковий моніторинг 

якості роботи педагогічного 

колективу над виховною 

проблемою Палацу 

«Виховання громадянина-

патріота в позашкільному 

навчальному закладі»  

ІІІ квартал 

2020р. 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

23. 

Випуск збірки «Досвід. 

Пошук. Результат» (за 

результатами роботи 

колективу Палацу над 

виховною проблемою 

«Виховання громадянина-

патріота в позашкільному 

навчальному закладі» на 2015-

2020р.р.) 

До 

25.05.2020р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

24. 

Випуск друкованої методичної 

продукції: 
  

 

- 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 

До 

29.11.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 



«Права дитини в 

правовому контексті» 

- «Про безпеку власну 

дбай, правила корисні 

знай» (сценарії виховних 

заходів з безпеки 

життєдіяльності для 

вихованців середнього 

та старшого шкільного 

віку) 

До 

02.03.2020р. 
Березич Ю.В. 

 

- «Єдині ми – єдина 

Україна!» (сценарії 

кращих виховних 

заходів педагогів Палацу 

патріотичного 

спрямування) 

До 

25.05.2020р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В., 

методисти 

 

3.4. Розробка методичних матеріалів 

1. 

Методичні розробки: 

Палієнко Т.В. 

 

 

 

«Виховний потенціал 

квестів» 

Жовтень 

2019р. 

 

«Патріотизм як цінність. 

Формування патріотичних 

ціннісних орієнтацій у 

вихованців засобами 

позашкільної освіти» 

Грудень 

2019р. 

 

«Патріотичне виховання: 

необхідність, сутність, 

завдання, напрями» 

Лютий  

2020р. 

 

«Іншомовна комунікативна 

компетенція як ключова 

компетенція життя» 

Квітень 

2020р. 

 

Сценарії:  

заочна подорож «Країна 

добрих справ» 

Листопад 

2019р. 

 

виховна година 

«Національні символи 

України» 

Січень 

2020р. 

 

 бесіда з елементами гри Березень  



«Дерево міцне корінням, а 

людина – друзями» 

2020р. 

екологічна гра-вікторина 

«Вікно в природу» 

Травень 

2020р. 

 

2. 

Методичні розробки: 

Швець О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Форми та методи 

педагогічної активізації 

батьків» 

Вересень 

2019р. 

 

«Мовознавчий турнір для 

педагогів «Краща мова 

єднання – це українська» 

Вересень 

2019р. 

 

 

«Система вправ із розвитку 

зв’язаного діалогічного 

мовлення молодших 

школярів» 

Грудень 

2019р. 

Методичні рекомендації: 

«Шляхи розвитку творчого 

потенціалу педагога» 

Жовтень 

2019р. 

 

Брошури:  

«Патріотичні 

фізкультхвилинки  

для кожної дитинки» 

Жовтень 

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 

18.11.2019р. 

 

пізнавально-виховний захід 

«1000 і 1 професія»  

До 

16.12.2019р. 

 

 інтелектуальна гра «Немає До  



переводу добрим звичаям 

народу» 

27.12.2019р. 

гра-подорож «Веселий 

ярмарок у Сорочинцях» 

До 

24.01.2020р. 

 

свято «Зустрічаємо весну» 

(до свята Масляної) 

До 

14.02.2020р. 

 

конкурс патріотичної пісні 

«Якщо ти українець – будь 

ним!» 

До 

30.04.2020р. 

 

3. 

Методичні розробки: 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Мандрівка по 

методичному мегаполісу» 

До 

30.10.2019р. 

 

 «Шляхи підвищення 

професійної майстерності 

керівників гуртків. 

Розмаїття форм та методів 

роботи – запорука 

успішного виховання 

особистості»  

До 

29.11.2019р. 

 

  «Формування особистості 

гуртківця в контексті 

національно-патріотичного 

виховання» 

До 

27.04.2020р. 

 

Сценарії:  

експрес-гра «Про права, 

граючи!» 

До 

15.11.2019р. 

 

віртуальна подорож «Нехай 

веселка над країною заграє, 

мир і щастя в рідний дім 

назавжди завітають» 

До 

31.12.2019р. 

 

інтелектуальна гра «Мій 

рідний край – моя країна» 

До 

15.01.2020р. 

 

конкурс читців 

(декламаторів) «Єдині ми – 

єдина Україна» (до Дня 

Соборності України) 

До 

17.01.2020р. 

 

виховний захід «Вивчай 

Європу – змінюй Україну – 

До 

16.03.2020р. 

 



країна починається з тебе!» 

 профорієнтаційна гра 

«Знайомтесь – видатні 

українці» 

До 

30.04.2020р. 

 

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. 

 

 «Булінг - соціальна 

проблема світу». 

До 

10.02.2020р. 

 

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. 

 

інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя 

Палацу) (для вихованців 

всіх вікових категорій) 

До 

09.09.2019р. 

 

екологічна вікторина 

«Галявина чудес» 

До 

31.01.2020р. 

 

інформаційно-практичне 

заняття «Заговори, щоб я 

тебе побачив» 

До 

14.02.2020р. 

 

інформаційно-практичне 

заняття «Стратегія 

лідерства: імідж – бренд - 

репутація» 

До 

17.04.2020р. 

 

5. 

Методичні розробки:  

 

Збронська О.В. 

 

 

«SWOT-аналіз у 

педагогічній діяльності» 

Жовтень 

2019р. 

 

Сценарії:  



виховна година «Народ мій 

є! Народ мій буде!» 

Вересень 

2019р. 

 

 

 

 

Збронська О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 вікторина  «Про 

британський етикет»  

Вересень 

2019р.  

 

музичне заняття 

«Інструментальний жанр 

соната» 

Жовтень  

2019р. 

 

усний журнал «Одна 

батьківщина  - і двох не 

буває» 

Жовтень 

2019р. 

 

виховна година «Чисте 

довкілля, чисте сумління» 

Листопад 

2019р. 

 

виховний практикум 

«Життя у стилі «Еко» 

Листопад 

2019р. 

 

уроки обережності 
Листопад 

2019р. 

 

музичне заняття «Скарби 

проникливих пісень: 

музична пісенна спадщина 

Леонтовича 

Грудень 

2019р. 

 

 пізнавальна бесіда «Микола 

Лисенко – гетьман 

української музики» 

Грудень 

2019р.  

 

музична  скарбничка 

«Різдвяні хіти» 

Грудень 

2019р. 

 

фешн-крос «Кіндер-мода» 
Січень  

2020р. 

 

бесіда «Щоб кожен день вас 

надихав і тішив »  

Лютий  

2020р. 

 

 бесіда «Великій світ 

маленької писанки» 

Березень 

2020р. 

 

бесіда «Кібер булінг – 

небезпечна віртуальна 

агресія»   

Березень 

2020р. 

 

бесіда «Дитина і вулиця» 
Березень 

2020р. 

 

 

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 відкритих занять, 

академконцертів: 

І семестр 

ІІ семестр 

Грудень 

2019р. 

травень 

2020р. 

(за окремими 

графіками) 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

3. Проведення екскурсій  

протягом 

року 

(за планами 

керівників 

гуртків) 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

4. 

Проведення атестаційних 

заходів педагогами, які 

атестуються у 2019-2020 н. р.  

 

Вересень 

2019р. - 

лютий 

 2020р. 

(за окремим 

графіком) 

Атестаційна 

комісія 
 

5. 

Проведення творчих конкурсів 

«Зоряний калейдоскоп»  

 

Березень-

квітень 

2020р. 

 (за окремим 

графіком) 

Керівники 

гуртків 
 

6. 
Кваліфікаційні іспити у групах 

вищого рівня 

Квітень 

2020р. 
Члени комісій  



 

 

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  

За  

запитом 

Швець О.І. 

 

 

 

 

 

Розробити:   

методичну розробку «Форми та 

методи педагогічної активізації 

батьків» 

Вересень 

2019р. 

 

сценарій виховного заходу 

«Родинне виховання: заповіді 

ввічливості та добра» 

До 

21.10.2019р. 

 

сценарій конкурсу патріотичної 

пісні «Якщо ти українець – будь 

ним!» 

До 

30.04.2020р. 

 

2 

ВКП «Батьківщина. Рідний край» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

За запитом 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

Розробити:   

методичні поради «Формування 

особистості гуртківця в контексті 

національно-патріотичного 

виховання» 

До 

27.04.2020р. 

 

сценарій віртуальної подорожі 

«Нехай веселка над країною 

заграє, мир і щастя в рідний дім 

назавжди завітають» 

До 

31.12.2019р. 

 

сценарій інтелектуальної гри 

«Мій рідний край – моя країна» 

До 

15.01.2020р. 

 

положення конкурсу читців До  



(декламаторів) «Єдині ми – єдина 

Україна» (до Дня Соборності 

України) 

17.01.2020р. 

сценарій виховного заходу 

інтелектуального спрямування 

«Вивчай Європу – змінюй 

Україну – країна починається з 

тебе!» 

До 

16.03.2020р. 

 

сценарій профорієнтаційної гри 

«Знайомтесь – видатні українці» 

До 

30.04.2020р. 

 

3. 

Інформаційна служба «Правовий простір» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ІС  

За запитом 
 

 

 

 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

 

 

 

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. 

 

4. 

ВКП «Ідеал» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

За запитом 

 

Збронська О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити:   

сценарій виховної години 

«Народ мій є! Народ мій буде!» 

Вересень 

2019р. 

 

сценарій вікторини  «Про 

британський етикет»  

Вересень 

2019р. 

 

музичне заняття «Скарби 

проникливих пісень: музична 

пісенна спадщина Леонтовича. 

Грудень  

2019р.   

 

сценарій пізнавальної бесіди 

«Микола Лисенко – гетьман 

української музики» 

 

 

Грудень 

2019р. 

 



 

 

 

5. 

ВКП «Кругозір» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

За запитом 

Збронська О.В. 

 

 

Розробити сценарії:   

усного журналу «Одна 

батьківщина  - і двох не буває» 

Жовтень 

2019р.  

 

музичної  скарбнички «Різдвяні 

хіти» 

Грудень 

2019р. 

 

пізнавальної бесіди «Великій світ 

маленької писанки» 

Березень 

2020р. 

 

6. 

ВКП «Лідер» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

 

За запитом 

Березич Ю.В. 

 

 

Розробити:   

методичну розробку 

«Інфодайджест  «Палац від А до 

Я. 85 років на зустріч часу…» 

До 

29.11.2019р. 

 

 методичну розробку «Булінг - 

соціальна проблема світу». 

До 

10.02.2020р. 

 

сценарії інфодайджесту «Палац 

від А до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя Палацу) для 

вихованців всіх вікових категорій 

До 

09.09.2019р. 

 

конспект інформаційно-

практичного заняття «Заговори, 

щоб я тебе побачив» 

До 

14.02.2020р. 

 

конспект інформаційно-

практичного заняття «Стратегія 

лідерства: імідж – бренд - 

репутація» 

До 

17.04.2020р. 

 

7. 

ВКП «Екосвіт» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

За запитом  

 

Розробити:    

сценарій екологічної вікторини 

«Галявина чудес» 

До 

31.01.2020р. 
 

 



 

4.3.  Робота за освітніми проєктами 

 

1. 

«Бути здоровим – це модно, 

бути успішним – це класно, 

бути творчим – це 

актуально!» 

 (за окремим 

планом) 

Керівник 

Зубенко С.В. 
 

2. 
«Зберемо воєдино всю нашу 

родину» 

 (за окремим 

планом) 

Керівник 

Швець О.І. 
 

3. 
«Моя країна – Україна, 

Полтавщина – душа України» 

 (за окремим 

планом) 

Керівник 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

4. «Українські народні традиції» 
 (за окремим 

планом) 

Керівник 

Котенко В.О. 
 

5. 

«Екскурсійна діяльність у 

гуртку як ефективна форма 

виховного процесу»   

 (за окремим 

планом) 

Керівники 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

6. 
 «Територія творчості» 

 

(за окремим 

планом) 

Керівник  

Дегтярь Т.О. 
 

7. 

«Той, хто бере – наповнює 

долоні, той, хто дає – 

наповнює серця» 

 

 (за окремим 

планом) 

Методисти, 

керівники 

гуртків 

 

8. «Я відкриваю світ» 
(за окремим 

планом) 

Керівник  

Збронська О.В. 
 

9. «Чарівна сила мистецтва» 
 (за окремим 

планом) 

Керівник  

Нестеренко 

О.Б. 

 

10. 
«Скарбниця художнього 

мистецтва» 

(за окремим 

планом) 

Керівник 

Юхно К.В. 
 

11. «Пошук, творчість, успіх!» 
(за окремим 

планом) 

Керівник  

Сидоренко Л.І. 
 

12. «Лідер. Патріот. Громадянин» 
(за окремим 

планом) 

Керівник  

Березич Ю.В. 
 

13. «Екострім» 
(за окремим 

планом) 

Керівник  

Збронська О.В. 

 

 

 



 

4.4. Освітня діяльність в рамках тематичних тижнів 

1. Тиждень здоров'я  
28.10 – 03.11. 

2019р. 
Зубенко С.В.  

2. 
Тиждень національно-

патріотичного виховання  

20.01.-26.01. 

2020р. 

Хоріщенко 

Н.В. 
 

3. 
Тиждень дитячої творчості 

«Арт-мозаїка» 

10.02 – 16.02. 

2020р. 
Дегтярь Т.О.  

4. 
Тиждень знань з безпеки 

життєдіяльності 

23.03-29.03. 

2020р. 

Сергієнко Г.О., 

Гончарова 

А.О. 

 

5. 
Тиждень сім’ї «Рід. Родина. 

Україна.» 

04.05 – 10.05. 

2020р. 
Швець О.І.  

 

4.5. Виховна робота в канікулярний період 

 

1. 
Осінні канікули 

Тиждень здоров’я  

Жовтень – 

листопад  

2019р. 

 

Зубенко С.В., 

Гончарова 

А.О. 

 

2. 

Зимові канікули 

Новорічні та Різдвяні заходи 

для школярів міста 

Грудень 

2019р. – 

січень  

2020р. 

 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О. 

Гончарова 

А.О. 

 

3. 

Весняні канікули 

Тиждень знань з безпеки 

життєдіяльності 

Березень  

2020р. 

Сергієнко Г.О., 

Гончарова 

А.О. 

 

4. 

Літні канікули  

Святкова програма до Дня 

захисту дітей. 

Розважально-ігрові програми 

для вихованців пришкільних 

таборів міста. 

Червень-

серпень 

2020р. 

 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О. 
 

5. 

Організація дозвіллєвої 

роботи з вихованцями гуртків  

Палацу під час канікул 

(за окремими 

планами) 

Керівники 

гуртків  
 

 



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. 

Участь творчих колективів  

Палацу у святкових заходах 

до Дня міста  (за запитом) 

20-23.09. 

2019р. 

 

Котенко В.О., 

Зубенко С.В. 

 

 

5. 

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. 
 

6. 

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. 

 

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. 

 

 

9. 

Інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя Палацу) 

(для вихованців всіх вікових 

категорій) 

Вересень 

2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 



Жовтень 

1. 

Участь творчих колективів 

Палацу у міських та обласних 

заходах до Дня працівників 

освіти  

2019р. 

(за запитом) 

Зубенко С.В., 

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 

середнього та 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.  

8. 

Інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя Палацу)  

Жовтень 

 2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 



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 вихованок НХК 

студії образотворчого 

мистецтва «Соняшник» 

Похно Ірини та Казакової 

Маріанни «Крок до мрії». 

(клуб «Ровесник») 

 

 

Листопад 

2019р. 

 

 

Юхно К.В. 

 

6. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованки НХК 

гуртка «Господарочка» 

Лазарів Євгенії – «Світ моїх 

захоплень». (Проєкт «Пошук, 

творчість, успіх!») 

(Мала галерея мистецтв) 

 

Листопад 

2019р. 

 

Сидоренко Л.І. 

 

Грудень 

1. 

Участь творчих колективів 

художнього відділу у міських 

та обласних заходах до Дня 

збройних сил України  

(за запитом) 

04-06.12. 

2019р. 
Котенко В.О.  

2. 

Конкурс вітальних листівок 

«Віват, Палац»  

(до 85-річчя Палацу) 

До 

19.12.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

3. 
Акції «Діти-дітям» (в рамках 

реалізації проєкту «Той, хто 

До 

17.12.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 
 



бере – наповнює долоні, той, 

хто дає – наповнює серця») 

Палацу, 

керівники 

гуртків 

4. 
Новорічна казка для дітей 

міста 

Грудень  

2019р. 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О., 

Гончарова А.О. 

 

5. 

Новорічна конкурсно-

розважальна програма для 

школярів міста 

Грудень  

2019р. 
Гончарова А.О.  

6. 
Акція «Мій подарунок до Дня 

народження Палацу» 

Грудень 

2019р. 

Керівники  

гуртків 
 

Січень 

1. 

Новорічна конкурсно-

розважальна програма для 

школярів міста 

до 

 05.01.2020р. 
Гончарова А.О.  

2. 
Новорічна казка для дітей 

міста 

до 

05.01.2019р. 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О., 

Гончарова А.О. 

 

3. 

Святкова програма «З Різдвом 

Христовим!» для вихованців 

Палацу 

06.01.2020р. Гончарова А.О.  

4. 

Новорічний капусник 

«Новорічний експромт» для 

дітей – учасників новорічних 

заходів у Палаці 

10.01.2020р. 
Зубенко С.В., 

Гончарова А.О. 
 

5. 

Віртуальна подорож «Нехай 

веселка над країною заграє, 

мир і щастя в рідний дім 

назавжди завітають» (в 

рамках тижня національно-

патріотичного виховання) 

21.01.2020р. 
Хоріщенко 

Н.В. 
 

6. 

 Інтелектуальна гра «Мій 

рідний край – моя країна» (в 

рамках тижня національно-

патріотичного виховання) 

22.01.2020р. 
Хоріщенко 

Н.В. 
 

7. 

Конкурс читців 

(декламаторів) «Єдині ми – 

єдина Україна» (до Дня 

24.01.2020р. 
Хоріщенко 

Н.В. 
 



Соборності України) (в 

рамках тижня національно-

патріотичного виховання) 

8. 

Інтелектуальна гра «Немає 

переводу добрим звичаям 

народу»  

29.01.2020р. Швець О.І.  

9. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованців 

гуртка «Чародії» (до 25-річчя 

гуртка). 

 

Січень 

2020р. 

 

Костіна Н.С., 

Гончарова А.О. 
 

Лютий 

1. 

Свято-нагородження 

переможців конкурсу 

«Палітра творчості» (в рамках 

тижня дитячої творчості 

«Арт-мозаїка») 

08.02.2020р. Гончарова А.О.  

2. 

Свято відкриття персональної 

виставки творчих робіт 

вихованки НХК гуртка 

«Господарочка» Носенко 

Дарини  «Творчість – це мої 

крила!» (Проєкт «Пошук, 

творчість, успіх!») 

(ПХМ ім. М. Ярошенка) 

 

 

Лютий 

2020р. 

 

 

Сидоренко Л.І. 

 

3. 

Фешн-крос «Кіндер мода» 

(для гуртків методичного 

відділу) 

Лютий  

2020р. 
Збронська О.В.  

4. 

Романтична пошта,  

тематична фотозона та 

святкова програма «З Днем 

святого Валентина». 

14.02.2020р. Гончарова А.О.  

5. 
Свято зустрічі весни «Весела 

Масляна» 
27.02.2020р. Гончарова А.О.  

Березень 

1. 

Міжнародний  фестиваль зі 

спортивних танців пам'яті  

Олега Рагуліна.  

21-22.03. 

2020р. 

Рагуліна О.С. 

 
 

2. 

Інтелектуально-розважальний 

батл  «Маршрут безпеки»  для 

вихованців середнього та 

27.03.2020р. Гончарова А.О.  



старшого шкільного віку  

(в рамках тижня знань з БЖД) 

3. 

Гра-вікторина «На варті 

життя. Обізнаний – значить 

озброєний» (в рамках тижня 

знань з БЖД) 

23-29.03. 

2020р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

4. 

Свято відкриття виставки 

творчих робіт вихованок 

гуртка «Декоративний 

розпис» Ярич Наталії, Лучко 

Анастасії та керівника гуртка 

Бондаренко С.Д.  

(Полтавська обласна 

 наукова бібліотека   

ім. І.П. Котляревського) 

 

 

Березень  

2019р. 

 

 

Бондаренко 

С.Д. 

 

Квітень 

1. 

Свято-нагородження 

переможців  конкурсу    

«Зоряний калейдоскоп» - 

«Віват, талант!» 

10.04.2020р. 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В., 

Гончарова А.О. 

 

2. 

Традиційний     конкурс  

вихованців  танцювального 

клубу «Акцент» - «Перші 

кроки» 

24.04.2020р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

3. 

Виховний практикум «Життя 

у стилі «Еко» (для вихованців 

середнього шкільного віку) 

Квітень 

2020р. 
Збронська О.В.  

Травень 

1. 

Конкурс пісні «Об’єднані 

піснею» серед всіх учасників 

освітнього процесу (в рамках 

тижня сім'ї «Рід. Родина. 

Україна») 

08.05.2020р. Швець О.І.  

2. 

Святкові заходи «Віват, 

Палац!» з нагоди 85-річчя 

закладу: Травень  

2020р. 

  

Творчий звіт «Співаємо і 

серцем і душею» ЗХК 

вокальна студія «Нове 

Котенко В.О.  



покоління» 

Творчий звіт «Барвінок – 

перлина натхнення» НХК 

ансамблю танцю «Барвінок» 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 
 

Творчий звіт відділу 

прикладного мистецтва 

«Магія дитячої творчості» 

Дегтярь Т.О.  

Творчий звіт масового відділу 

«Вернісаж дитячих талантів» 
Зубенко С.В.  

Червень 

1. 

 

Участь творчих колективів та 

гуртків Палацу у міському 

святі до Дня захисту дітей  

 

Червень 

2020р. 

(за запитом) 

Сергієнко Г.О., 

Зубенко С.В., 

Гончарова 

А.О., 

Дегтярь Т.О. 

 

2. 

Конкурсно-розважальні 

програми для вихованців 

пришкільних таборів міста 

 Червень 

2020р. 

(за запитом) 

Гончарова А.О. 

Котенко В.О. 

 

 

3. 

Участь творчих колективів 

Палацу у святі – 

нагородженні медалістів шкіл 

міста 

Червень 

2020р. 

(за запитом) 

Котенко В.О.  

Серпень 

1. 

Участь творчих колективів 

Палацу у святкових заходах 

до Дня незалежності України  

Серпень 

2020р. 

(за  запитом) 

Зубенко С.В., 

Котенко В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

Вересень 

2019р. 

 

Сидоренко Л.І. 
 

3. Участь у міській виставці 

робіт з декоративно – 

ужиткового мистецтва 

«Полтава вишивана» до Дня 

міста.  

(Парк «Перемога») 

 

23.09.2019р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 
 

Жовтень 

 

1. 

 

Виставка з образотворчого 

мистецтва «Пленер – 2019». 

(Палац, вестибюль) 

 

01.10.2019р. 

Юхно К.В., 

Нестеренко 

О.Б. 
 

 

 

 

2. 

Участь вихованців гуртків 

відділу у регіональній 

виставці робіт з 

образотворчого та 

декоративно – ужиткового 

мистецтва «Дивосвіт». 

(Полтавський міський центр 

позашкільної освіти) 

 

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. 

 

Виставка творчих робіт 

вихованок НХК студії 

образотворчого мистецтва 

«Соняшник» Похно Ірини та 

Казакової Маріанни «Крок до 

мрії» (Клуб «Ровесник») 

 

 

Листопад 

2019р. 

 

 

Юхно К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Персональна виставка творчих 

робіт вихованки НХК гуртка 

«Господарочка» Лазарів 

Євгенії – «Світ моїх 

захоплень» за проєктом 

«Пошук, творчість,успіх!» 

(Мала галерея мистецтв) 

 

Листопад 

2019р. 

 

 

Сидоренко Л.І. 

 

Грудень 

 

1. 

Виставка творчих робіт 

вихованців відділу 

«Новорічний калейдоскоп». 

(Палац, вестибюль) 

 

Грудень 

2019р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків  

2. Участь в обласній виставці 

«Самоврядування очима 

дітей» 

(Полтавська 

облдержадміністрація) 

 

Грудень 

2019р. 

 

Юхно К.В. 

 

3. Участь вихованців відділу у 

міській виставці з 

образотворчого та декоративно 

– ужиткового мистецтва 

«Зимовий вернісаж» 

(ПХМ ім. М. Ярошенка) 

 

Грудень 

2019р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 
 

Січень 

1. Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Зима – чарівниця» (Палац) 

 

Січень 

  2020р. 

Юхно К.В. 

Нестеренко 

О.Б. 

 

2  Виставка творчих робіт 

вихованців гуртка «Чародії» 

(до 25 – річчя гуртка)  

(Мала галерея мистецтв) 

 

Січень 

  2020р. 

 

Костіна Н.С. 
 



Лютий 

1. 

 

 

Виставка творчих робіт 

вихованців Палацу «Палітра 

творчості» (в рамках роботи 

над проєктом «Територія 

творчості»)  

(Мала галерея мистецтв) 

 

10.02.2020р. 

 

Зав. відділу 

Керівники 

гуртків 
 

2. Персональна виставка творчих 

робіт вихованки НХК гуртка 

«Господарочка» Носенко 

Дарини – «Творчість – це мої 

крила!» за проєктом «Пошук, 

творчість, успіх!»)  

(ПХМ ім. М.Ярошенка) 

 

 

Лютий  

 2020р. 

 

 

Сидоренко Л.І. 

 

3. Участь в обласній виставці 

«Знай і люби свій край!». 

(ОЦЕВУМ) 

 

Лютий  

 2020р. 

Зав. відділу 

Керівники 

гуртків 

 

4. Участь в обласній виставці 

«Барвисте перевесло». 

(ОЦЕВУМ) 

 

Лютий  

 2020р. 

Юхно К.В. 

Григоренко – 

Громова В.О. 

 

Березень 

 

1. 

Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Подих весни» 

(Палац, вестибюль) 

Березень 

2019р. 

 

Юхно К.В. 

 
 

2.  Виставка творчих робіт 

вихованок гуртка 

«Декоративний розпис»     

Ярич Наталії, Лучко Анастасії 

та керівника гуртка Народного 

майстра України Бондаренко 

Софії Дмитрівни. 

 (Полтавська обласна наукова 

бібліотека імені                     

І.П. Котляревського) 

 

 

 

Листопад 

2019р. 

 

 

 

Бондаренко 

С.Д. 
 

Квітень 

 

1. 

 

Виставка робіт вихованців 

відділу «Весняне розмаїття!» 

(Палац, вестибюль) 

Квітень 

2020р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 

 



 

2. 

Участь у міській виставці до 

Великодня  

(вул. Соборності) 

Квітень 

2020р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 

 

3. Участь у міській виставці з 

декоративно-ужиткового 

мистецтва до Великодня 

 (ПХМ ім. М. Ярошенка) 

Квітень 

2020р. 
Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 

 

4. Виставка робіт вихованців 

відділу «Віват, талант!». 

(Палац, фойє І поверху) 

Квітень 

2020р. 

Дегтярь Т.О., 

керівники 

гуртків 

 

Травень 

 

1. 

 

Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Яскраві барви літа» 

(Палац, вестибюль) 

 

 

Травень 

2020р. 

 

 

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 

Вересень 

2019р.. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

3.  

Міський турнір спортивних 

танців «Кубок Полтави»  

м. Полтава 

Вересень 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

4.  

Міжнародний фестиваль  зі 

спортивних танців «TATRY 

DANCE FESTIVAL» (Польща) 

Вересень 

2019р. 

Рагуліна О.С. 

Сироткін М.Д.  

5.  
Міжнародний фестиваль-

конкурс «Золота соната» 

Жовтень 

2019р. 
Зубенко С.В.  



6.  

Першість Палацу з 

блискавичної гри до Дня 

вчителя 

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 

Листопад 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

10.  

Міжнародний фестиваль зі 

спортивно-бальних танців 

«Чемпіонат УФСТ. Кубок 

Федерацій України. Кубок 

Харкова. Кубок світу IDUS»  

м. Харків 

Листопад 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

11.  

Чемпіонат УФСТ, Кубку 

УФСТ та Кубку Світу IDUS зі 

спортивно-бальних танців 

 м. Харків 

Грудень 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

12.  

Всеукраїнський фестиваль зі 

спортивно-бальних танців 

«Полтавська битва»  

м. Полтава 

Грудень 

2019р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

13.  

Всеукраїнський фестиваль зі 

спортивно-бальних танців 

«First Capital» 

 м. Харків 

Січень 

2020р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

14.  
Шашковий турнір «Різдво 

Христове» (Палац) 

Січень  

2019р. 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

15.  

Всеукраїнський Різдвяний  

фестиваль – конкурс 

«Стежками Гоголя» 

м. Полтава 

Січень  

2020р. 
Зубенко С.В.  

16.  

Чемпіонат України зі 

спортивно-бальних танців 

 м. Київ 

Лютий 

2020р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

17.  Конкурс хореографічного Лютий Безгрєшнова  



мистецтва  «Гопак-фест» 2020р. Т.Ю. 

18.  
Шашковий турнір «Весняна 

шашка» (Палац) 

Згідно 

графіка 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

19.  

Обласний турнір зі спортивних 

танців на Кубок міського 

голови 

м. Кременчук 

Березень 

2020р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 
 

20.  

Чемпіонаті України серед 

студентів, Кубок Європи IDUS 

зі спортивних танців Prolisok 

Cup.   

м. Харків 

Квітень 

2020р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д.  

21.  

Всеукраїнський турнір зі 

спортивних танців 

«Суперкубок УФСТ» 

Травень 

2020р. 

Рагуліна О.С., 

Колісник Ю.В., 

Сироткін М.Д. 

 

22.  

Міжнародний  фестиваль – 

конкурс таланту і моди 

«Скарби Нації» 

Травень 

2020р. 

 

Зубенко С.В.,   

23.  
Турнір до Дня захисту дітей 

«Сім’я спортивна» 

01.06.2020р. Кузьмінський 

І.Д. 
 

24.  
Шашковий турнір пам’яті 

С.Мироненка 

Згідно 

графіка 

 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

25.  
Чемпіонат області з Ш-64 

серед юнаків та дівчат 

Згідно 

графіка 

 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

26.  
Чемпіонат області з Ш-100 

серед юнаків та дівчат 

Згідно 

графіка 

 

Кузьмінський 

І.Д. 
 

27.  
Чемпіонат України з Ш-64 

серед юнаків та дівчат 

Згідно 

графіка 

 

Кузьмінський 

І.Д.  

28.  
Чемпіонат України з Ш-100 

серед юнаків та дівчат 

Згідно 

графіка 

 

Кузьмінський 

І.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. 

травень  

2020р. 

керівники гуртків 

 

2. 
Засідання батьківського 

комітету Палацу  

Вересень 

2019р. 

грудень  

2019р. 

травень  

2020р. 

адміністрація 

Палацу, 

батьківський 

комітет 

 

3. 
Засідання батьківських 

рад відділів Палацу 
Щоквартально 

завідувачі  

відділів 

 

 

4. 

 
 

 

Робота школи батьківства 

«Сімейна розмова»: 

 

 

 

 

 

 

 

Сердюк О.М. 

 

 «Позитивне  

батьківство» 
15.10.2019р. 

 

 «Психогігієна  відносин,  

або  правила,  що  їх  

регулюють» 

25.02.2020р. 

 

 «Конфлікт – загроза  чи  

можливість…» 
05.05.2020р. 

 

5. 

Залучення батьків до 

освітнього процесу 

 

протягом року 

Адміністрація, 

зав. відділами, 

практичний 

психолог, 
культорганізатор 

кер. гуртків 

 

6. 

Співпраця з Полтавським 

обласним Товариством 

Червоного Хреста 

України 

протягом 

 року 

Сергієнко Г.О., 

методисти 

 

 

7. 
Співпраця з Полтавським 

МЦССМ 

протягом  

року 
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 

навчального  

року 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е. 

 

2.  

Проведення цільових 

інструктажів з охорони 

праці з працівниками 

Палацу 

Протягом 

навчального  

року 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е. 

 

3.  

Проведення повторних 

інструктажів з охорони 

праці з працівниками 

Палацу 

Вересень 

2019р., 

березень 

2020р. 

Зав. відділами  

4.  

 

Проведення цільових 

інструктажів  з ОП та БЖД 

перед канікулами з 

учасниками навчально-

виховного процесу  

Жовтень, 

2019р., 

грудень 

2019р., 

березень 

2020р., 

травень  

2020р. 

Зав. відділами  

5. 

Проведення з вихованцями 

вступних та первинних 

інструктажів на робочому 

місці. 

Вересень 

2019р. 

(протягом 

року при 

зарахуванні 

 до гуртка) 

 

Керівники 

гуртків 
 

6. 

Проведення з вихованцями  

первинних  інструктажів  

перед канікулами 

Жовтень, 

2019р., 

грудень 

2019р., 

березень 

2020р., 

травень  

2020р. 

Керівники 

гуртків 
 



7. 

Проведення цільових 

інструктажів з вихованцями 

(перед екскурсіями, 

змаганнями, конкурсами, 

громадськими роботами 

тощо) 

Протягом 

навчального  

року 

Керівники 

гуртків 
 

8. 

Проведення позапланових 

інструктажів з вихованцями 

(за потреби) 

Протягом 

навчального  

року  

Керівники 

гуртків 
 

9. 

Проведення навчань з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та 

цивільного захисту з 

працівниками Палацу 

Протягом 

навчального  

року (за 

окремим 

графіком) 

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 

навчально-виховного 

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, 

завідуючих відділами. 

Листопад 

2019р., 

червень 

 2020р. 

Адміністрація  

15. 

Проведення інструктажу 

працівників Палацу на І гр. 

допуску з електробезпеки 

Грудень 

 2019р. 

технік-

електрик 

Путря В.М. 

 

16. 

Звіт комісії з охорони праці 

за І семестр 2019-2020 

навчального року. 

Січень 

2020р. 
Комісія з ОП  



17. 
Профілактична перевірка 

пожежних кранів та рукавів. 
Березень  

2020р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

18. 

Проведення Тижня знань з 

безпеки життєдіяльності.  

 23.03-29.03. 

2020р. 

Сергієнко Г.О., 

Гончарова 

А.О., 

Березич Ю.В., 

зав. відділами, 

кер. гуртків 

 

19. 

Проведення 

профілактичних заходів 

пожежної безпеки (технічне 

обслуговування та 

перезарядка вогнегасників) 

Травень 

2020р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

20 

Проведення цільових 

інструктажів з 

працівниками, залученими 

до проведення ремонтних 

робіт у Палаці. 

Червень 

2020р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

21. 

Оформлення наказів з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

Серпень 

2020р. 
Адміністрація  

22. 

Перевірка стану готовності 

навчальних кабінетів та 

оформлення актів-дозволів 

на проведення занять у 

навчальних кабінетах. 

Серпень  

2020р. 
Комісія з ОП  

23. 

Участь у конкурсах 

обласного і міського рівнів 

за напрямками роботи з 

безпеки життєдіяльності. 

Протягом 

навчального  

року 

Керівники  

гуртків 
 

24. 

Забезпечення посиленого 

пропускного режиму 

дорослого контингенту в 

навчальні приміщення та 

рекреації Палацу. 

Протягом 

навчального  

року 

Чергові 

адміністратори, 

швейцари 
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