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1. Організаційна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1. 

Затвердження планів роботи 

відділів на: 

 весняні канікули 

 літні канікули 

 

 

до 15.03.2021р. 

до 17.05.2021р. 

 

Директор 

 

 

2. 

Затвердження планів роботи  

закладу на:  

 весняні канікули 

 літні канікули 

 

 

до 19.03.2021р. 

до 20.05.2021р. 

Директор  

3. 
Підготовка статистичних 

звітів на 01.06.2021р. 
до 24.05.2021р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи, 

зав. відділами 

 

4. 
Затвердження розкладу занять 

на літній період 

до 24.05.2021р.  

Директор 

 

 

5. 

Затвердження навчально-

тематичних планів керівників 

гуртків на літній період 

до 24.05.2021р. 

 

Директор 

 

 

6. 

Затвердження річного звіту  за 

результатами роботи закладу 

за 2020-2021н.р. 

07.06.2021р. Директор  

 

 

 

2. Керівництво і контроль 

 

№п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

2.1. Загальні  збори колективу 

1. 

Підготовка закладу до нового 2021-  

2022н.р. Проведення планових 

косметичних ремонтів. 

24.05.2021р.  



2.2. Профспілкові збори 

1. 

Про хід виконання Колективного 

договору між адміністрацією Палацу та 

профспілковим комітетом за 2020-2023 

роки.  

24.05.2021р.  

2.3.Педагогічні ради 

1. 

Про видачу свідоцтв про позашкільну 

освіту вихованцям – випускникам 

2020р. 

17.05.2021р. 

 
 

    2. 

Результати освітньої діяльності 

педагогічного колективу закладу за 

2020-2021н.р. 

07.06.2021р.  

2.4. Адміністративні ради 

Березень 

1. 

Моніторинг відвідування вихованцями 

навчальних занять. Узгодження графіків 

відвідування занять адміністрацією. 

01.03.2021р.  

2. 

Узгодження плану проведення тижня 

знань з БЖД. Узгодження плану роботи  

на весняні канікули. 

15.03.2021р.  

3. 

Затвердження графіку роботи 

екзаменаційної комісії на 

кваліфікаційних іспитах. Підготовка 

відзнак та нагород для випускників. 

Засідання атестаційної комісії. 

22.03. 2021р.  

4. 

Результати атестації педагогічних 

працівників закладу. Підведення 

підсумків проведення тижня знань з 

БЖД. 

29.03.2021р.  

Квітень 

1. 

Узгодження графіку проведення 

випускних іспитів. Підготовка до   

педради. 

05.04.2021р.  

2. 

Моніторинг наповнюваності навчальних 

груп. Дотримання правил ОП та БЖД, 

виконання графіку допуску вихованців 

до закладу.  

 

12.04.2021р.  



3. 

Узгодження графіку проведення 

академконцертів та підсумкових занять. 

Підготовка до Великодня. 

19.04.2021р.  

4. 

Підготовка та проведення у гуртках 

заходів до Дня примирення та Дня 

Перемоги. Узгодження плану 

проведення тижня сім'ї «Рід. Родина. 

Україна.». 

 26.04.2021р.  

Травень 

1. 

Результативність роботи сумісників. 

Підготовка звітів структурних 

підрозділів за 2020-2021н.р. та 

статистичних звітів.  

11.05.2021р.  

2. 

Результати проведення тижня сім'ї «Рід. 

Родина. Україна.», підготовка нагород 

переможцям конкурсу патріотичної 

пісні «Об’єднані піснею». Планування 

освітньої діяльності на літній період. 

17.05.2021р.  

3. 

Затвердження графіку проведення  

розважальних програм для вихованців 

пришкільних таборів. Затвердження 

графіку проведення ремонтних робіт. 

Виконання навчальних планів та 

програм за 2020-2021н.р. Підготовка до 

підсумкової педради. 

24.05.2021р.  

4. 

Обговорення кандидатур працівників 

закладу на представлення до 

нагородження відзнаками різних рівнів. 

31.05.2021р.  

2.5. Контроль освітнього процесу 

1. Плановий контроль 

 

Ведення журналів планування та обліку  

роботи гуртків 
Щомісячно 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Відвідування навчальних занять в 

гуртках  

Згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Проведення виховних  заходів 
Згідно  

планів роботи 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Організація роботи з батьками  
Протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами 



Ведення документації завідувачами 

відділів, художніми керівниками 

До 

31.05.2021р. 
Адміністрація 

Перевірка журналів реєстрації 

інструктажів з ОП та БЖД у керівників 

гуртків, завідуючих відділами 

23.03.2021р 

 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Перевірка організації освітньої 

діяльності педагогів закладу 

Протягом 

кварталу 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Моніторинг проведення керівниками  

гуртків самооцінювання освітньої 

діяльності здобувачів освіти за 2020-

2021н.р. 

Травень 

 2021р. 
Адміністрація 

2. Підсумковий контроль 

 

Аналіз виконання навчальних планів та 

навчальних програм  

До 

31.05.2021р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Аналіз роботи в канікулярний період  
До 

02.04.2021р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Аналіз виконання плану освітньої 

діяльності на ІІІ квартал 

До 

31.05.2021р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Проведення підсумкових занять та 

академконцертів 

Травень 

2021р., 

згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Кваліфікаційні іспити випускників 

закладу 

 

Травень 

2021р., 

згідно з 

графіками 

Адміністрація, 

зав. відділами 

3. Оперативний контроль 

 

Контроль за наповнюваністю груп 
Протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 

Дотримання під час проведення 

освітнього процесу: 

 вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності,  

 температурного режиму 

навчальних приміщень,  

Протягом 

кварталу 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 



 правил респіраторної гігієни, 

 протиепідемічних заходів. 

Участь вихованців у конкурсах та 

змаганнях різного рівня 

Протягом 

кварталу 

зав. відділами, 

Заступник 

директора з н/в 

роботи 

Допуск вихованців до будівлі згідно 

графіків з проведенням термометрії та 

дезінфекції рук антисептиком. 

Постійно 
Черговий 

адміністратор 

 

 

3. Організаційно-методична  робота 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
 

Відповідальні Виконання 

3.1. Координаційно-методична рада та художня рада 

1. Засідання КМР 
11.03.2021р. 

29.04.2021р. 

Сергієнко Г.О., 

члени КМР 
 

2.  Засідання художньої ради  16.05.2021р. 
Зубенко С.В., 

члени худради 
 

3. 

Засідання робочої групи з 

впровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти 

25.03.2021р. 

22.04.2021р. 

 

Дрозд В.Д., 

члени робочої 

групи 

 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів  

1. 

Заняття у  ШПМ «Світоч»:  

«Використання ігрової 

методики в освітньому 

процесі Палацу ДЮТ» 

22.03.2021р. 

 

Гончарова 

А.О. 

 

 

«Академічна доброчесність – 

запорука якісної освіти та 

сталого розвитку» 

19.04.2021р. 
Палієнко Т.В. 

 
 

«Мандрівка по методичному 

мегаполісу» 

17.05.2021р. 

 

Хоріщенко 

Н.В. 
 

2. 

ШМП «Сходинки до майстерності»:  

Відвідування молодим 

педагогом Куцою Т.Ю. 

навчальних занять керівника  

гуртка-методиста Юхно К.В. 

у НХК студії образотворчого 

мистецтва «Соняшник»  

15.03.2021р. 

10.04.2021р. 

Юхно К.В. 

 
 



Індивідуальне 

консультування на тему: 

«Самоаналіз власної 

діяльності та самоосвіта – 

реальні шляхи підвищення 

професійної майстерності 

молодого педагога». 

17.05.2021р. 
 

Швець О.І.  

3. 

Школа передового педагогічного досвіду 

прикладного відділу 

Дегтярь Т.О. 

 

Засідання з теми: 

 «Естетичне виховання 

засобами образотворчого та 

декоративно – ужиткового 

мистецтва». 

 

 

22.03.2021р.  

Засідання з теми: 

«Підведення підсумків 

роботи школи передового 

педагогічного досвіду для 

керівників гуртків відділу 

прикладного мистецтва за 

2020-2021 навчальний рік». 

 

 

24.05.2021р. 

 

4. 

Проходження курсів 

підвищення  кваліфікації на 

базі ПОІППО. 

За окремим 

графіком 

Безгрєшнова 

Т.Ю., 

Вірьовкін 

В.М., 

Лубенець І.І. 

 

5. 
Атестація педагогічних 

працівників. 
22.03.2021р. 

Атестаційна 

комісія 
 

6. 

Участь педагогів закладу у: 

- засіданнях обласних 

методичних об’єднань за 

профілем роботи гуртків на 

базі ОЦЕВУМ, 

- засіданнях заступників 

директорів з навчально-

виховної роботи та 

засіданнях міської 

інтервізійної групи 

працівників психологічної 

служби на базі ММК, 

- семінарах та майстер-класах 

для педагогів позашкільних 

навчальних закладів, 

- проведенні педагогічної 

практики для студентів. 

Протягом 

кварталу  

(за запитом) 

 

Сергієнко 

Г.О., 

Палієнко Т.В.,  

Сердюк О.М., 

керівники  

гуртків 

 

 



7. 

Участь у роботі курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 

базі ПОІППО 

09-18.03. 

2021р. 
Березич Ю.В. 

 

8. 

Методичні навчання 

правилам і процедурам 

впровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти в закладі  з педагогами 

відділів. 

Згідно  

графіка 

Сергієнко 

Г.О., 

 Палієнко Г.О., 

методисти 

 

3.3. Методичний супровід освітнього процесу 

1. 

Надання методичної допомоги 

керівникам гуртків закладу в 

організації освітнього процесу 

та ведення ділової 

документації 

Протягом  

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Палієнко Т.В., 

методисти. 

 

 

2. 
Методичний супровід роботи 

над виховними проєктами  

 

Протягом  

кварталу 

Методисти 

 

3. 

 

 

 

«Година методичних порад» 

на тему:  

«Планування освітньої 

діяльності керівника гуртка 

згідно вимог сьогодення» 

 

17.05.2021р. 
Методисти 

 

4. 

Відвідування  занять молодих 

та малодосвідчених педагогів з 

метою надання методичної 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

(згідно 

графіків) 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

5. 
Поповнення банку даних 

«Творча обдарованість» 

Протягом  

кварталу 

Керівники 

гуртків 

 

6. 

Робота постійно діючого 

консультпункту з питань 

організації дитячого 

самоврядування в гуртках 

закладу . 

Протягом  

кварталу 
Березич Ю.В. 

 

7. 

Випуск друкованої методичної продукції:  

Збірка «Ми не кращі – ми 

єдині» (за результатами 

роботи освітньо-виховного 

проєкту з громадянсько-

патріотичного виховання 

«Моя країна – Україна, 

Полтавщина – душа країни») 

до 

25.05.2021р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 



 

 3.4. Розробка методичних матеріалів: 

 

Методичні розробки:  

Палієнко Т.В. 

 

- «Академічна доброчесність – 

запорука якісної освіти та 

сталого розвитку» 

до 

30.03.2021р. 

 

Сценарії:   

- пізнавально-розважальна 

програма «Секрети здоров’я» 

до 

30.04.2021р. 

 

- виховний захід «Життя дано 

на добрі справи» 

до 

28.05.2021р. 

 

Методичні рекомендації:  

Швець О.І. 

 

- «Організація читацької 

діяльності молодших 

школярів» 

до 

29.03.2021р. 

 

Практичні поради:   

- «Подолання перешкод на 

шляху до самовдосконалення 

педагога» 

до 

29.04.2021р. 

 

Сценарії:   

- відеопрезентація для 

вихованців середнього та 

старшого шкільного віку 

«Чорнобиль не має минулого 

часу…» (до 35-ої річниці 

Чорнобильської трагедії) 

до 

05.04.2021р. 

 

- гра-квест «Збережемо нашу 

планету» 

до 

30.04.2021р. 

 

- диспут-бесіда «7+Я… Це?» 
до 

21.05.2021р. 

 

Методичні розробки:    

- методична розробка 

«Мандрівка по методичному 

мегаполісу» (доопрацювання з 

урахуванням сьогодення) 

до 

14.04.2021р. 
Хоріщенко 

Н.В. 

 

Сценарії:   

- виховний захід «Що 

ховається за склянкою кави» 

до 

30.04.2021р. 

 

Методичні розробки:  Збронська О.В. 

 

 

 

 

 

 

- «Виховний практикум 

«Життя у стилі Еко» 

до 

10.03.2021р. 

 

Сценарії:   

- інтерактивне заняття «Музеї 

України: віртуальний простір» 

до 

30.03.2021р. 

 



- Інформаційні матеріали до 

річниці аварії на ЧАЕС «Весни 

обірване суцвіття» 

до 

22.04.2021р. 

 

Збронська О.В. 

 

 Створити атестаційне 

портфоліо керівника гуртка 

до 

22.03.2021р. 

Березич Ю.В. 

 

Методичні розробки:   

- методичні рекомендації «Як 

розвивати навички Soft Skills у 

підлітків» 

до 

31.03.2021р. 

 

- «Дистанційні форми 

комунікації в позашкіллі в 

умовах карантину» 

до 

05.03.2021р. 

 

Сценарії:   

- інфодайджест «Тридцять 

п’ята палає весна…» (до 35-

річчя Чорнобильської трагедії» 

(для вихованців старшого 

шкільного віку) 

до 

19.04.2021р. 

 

- заняття з елементами 

тренінгу «Бути кращим» 

(проєкт «Лідер. Патріот. 

Громадянин») 

до 

30.04.2021р. 

 

- заняття з елементами 

тренінгу «Бути кращим» 

(проєкт «Лідер. Патріот. 

Громадянин») 

до 

03.05.2021р. 

 

 

3.5. Психологічний супровід освітнього процесу 

1. Індивідуальна та групова 

діагностика учасників 

освітнього процесу закладу. 

протягом 

кварталу 

 

Сердюк О.М. 

 

2. Психологічна профілактика:  

 Інформація на сайт закладу та сторінку   

у Фейсбук з тем: 

 

 

 

 

 

Сердюк О.М. 

 

«Де шукати енергію для 

внутрішньої батарейки?» 
01.03.2021р. 

 

«Як залишитися у ресурсному 

стані?» 
01.04.2021р. 

 

«Корисно бути разом» 04.05.2021р.  

День психології у методичному відділі:   

Психологічна гра «Весела 

подорож до себе» 
13.04.2021р. 

  



(для вихованців молодшого 

шкільного віку) 

3. Психологічна корекція:  

 Корекційне  заняття  «Як  

поводитися  в  конфліктній  

ситуації?» у гуртку         

«Юний дизайнер» (кер. 

Нестеренко О.Б.) 

20.05.2021р. 

  

4. Психологічне консультування:  

 Робота  «Служби  довіри» для 

всіх учасників освітнього 

процесу 

Протягом 

кварталу 

 

 

 

 

Сердюк О.М. 

 

Консультації  за  результатами  

діагностичних    досліджень 

Протягом  

кварталу 

 

5. Психологічна просвіта:  

 Заняття  школи  батьківства 

«Сімейна  розмова» 

(у дистанційному режимі) 

на тему: 

«Конфлікт – загроза  чи  

можливість» 

24.04.2021р. 

 

 

Сердюк О.М. 

 

 

 

 

4. Організація освітньої діяльності 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

4.1. Організація навчальної роботи 

1. 

Проведення підсумкових 

занять, академконцертів за     

ІІ семестр 

 

Травень 

2021р. 

 (за окремими 

графіками) 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

2. 
Проведення екскурсій  

(очних та віртуальних) 

Протягом 

кварталу 

(за планами 

керівників 

гуртків) 

Керівники 

гуртків,  

зав. відділами 

 

3. 

Кваліфікаційні іспити 

вихованців вищого рівня 

навчання. 

Травень 

2021р. 

(за окремим 

графіком) 

Члени комісій  



4.2. Освітня діяльність культорганізатора у гуртках закладу 

1. 

Етична бесіда: «Життя у 

стилі Instagram» у гуртках: 

- «Тінейджер»; 

-  «Чародії»; 

- НХК «Господарочка»; 

- ЗХК «Арт-студія 

«Браво». 

 

 

12.03.2021р. 

17.03.2021р. 

 

19.03.2021р. 

24.03.2021р. 

Гончарова А.О.  

2. 

Ділова гра: «Я - захисник 

довкілля» у гуртках: 

- «Малятко»; 

- «Перлинки»; 

- «Гончарик»; 

- радіотехнічний; 

- авіамодельний. 

 

 

12.04.2021р. 

14.04.2021р. 

20.04.2021р. 

20.04.2021р. 

21.04.2021р. 

Гончарова А.О.  

3. 

Пізнавальна бесіда: 

«Читаємо вишиванку як 

книгу» у гуртках: 

- «Малятко»; 

- «Wellcome to English»; 

- НХК «Соняшник». 

 

 

 

12.05.2021р. 

12.05.2021р. 

18.05.2021р. 

Гончарова А.О.  

4.3. Виховна робота за відкритими комплексними програмами 

1. ВКП «Родина»    

 

Методична допомога 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом). 

 

 

протягом 

кварталу  

 

 

 

 

 

 

 

Швець О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святкова майстерня «Людина, 

яку я найбільше люблю»: 

 
 

  -  НХК ат «Барвінок», кер. 

Кас’яненко М.В. 

02.03.2021р. 
 

  -  «Малятко», кер.  

Палієнко Т.В. 

03.03.2021р. 

05.03.2021р. 
 

   -  «Арт-студія «Браво», кер. 

Зубенко С.В. 

04.03.2021р. 
 

Виховний захід «Буде мир і 

злагода в родині – буде жити 

моя Україна» в гуртку м’якої 

іграшки «Чародії», кер. 

Костіна Н.С. 

24.03.2021р. 

 



Інтелектуальна гра «Професії 

мого роду» в гуртку        

«Театр мод «Перспектива», 

кер. Гончарова А.О. 

19.04.2021р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швець О.І. 

 

 

 

 

 

Етнографічна вітальня 

«Історія моєї родини в історії 

мого краю» в НХК ат 

«Барвінок», кер. Безгрєшнова 

Т.Ю. 

22.04.2021р. 

 

Рольова гра «Сімейні свята» 

в гуртках: 

 
 

 - НХК сом «Соняшник», кер. 

Куца Т.Ю. 

17.03.2021р. 
 

- «Шашки»,  

кер. Кузьмінський І.Д. 

13.04.2021р. 
 

Усний журнал «Літопис мого 

роду» в НХК «Соняшник», 

кер. Юхно К.В. 

16.04.2021р. 

 

- рольова гра «Вихідний день» 

в гуртку «Радіотехнічний», 

кер. Вірьовкін В.М. 

11.05.2021р. 

 

2. 

ВКП «Традиції» 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом) 

протягом 

кварталу  

Швець О.І. 

 

Конкурс ерудитів «Пізнай 

свою історію – вона єднає» в 

НХК гурток «Господарочка», 

кер. Сидоренко Л.І. 

27.04.2021р. 

 

3. 

ВКП «Батьківщина. Рідний 

край» Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом) 

протягом 

кварталу  

Хоріщенко 

Н.В. 
 

4. 

ІС «Правовий простір» 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом) 

протягом 

кварталу  

Хоріщенко 

Н.В. 
 



5. ВКП «Кругозір»  

Збронська О.В. 

 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за за ВКП  

(за запитом) 

 

 

Пізнавальна бесіда «Великий 

світ маленької писанки» в 

ЗХК вокальна студія «Нове 

покоління»  

(кер. Котенко В.О.) 

09.04.2021р. 

 

6. ВКП «Лідер»  

Березич Ю.В. 

 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом) 

протягом 

кварталу 

 

Заняття з активом дитячого 

самоврядування Палацу ДЮТ 

за окремим 

планом 
 

7. 

ВКП «Екосвіт»  

Березич Ю.В. 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом) 

протягом 

кварталу  

 

Екологічна вікторина 

«Галявина чудес» в гуртку 

«Весела абетка» (кер. Швець 

О.І.). 

19.04.2021р. 

 

8. 

ВКП «Ідеал»  

Збронська О.В. 

 

Надавати допомогу 

керівникам гуртків в 

організації та проведенні 

виховних заходів за ВКП  

(за запитом) 

протягом 

кварталу за 

запитом  

Пізнавальна вікторина 

«Запорізькі козаки» в гуртках: 

 
 

- гурток по класу цимбал, кер. 

Кретович Н.І. 

12.03.2021р. 
 

- т/к «Акцент», кер. Сироткін 

М.Д. 

18.03.2021р. 
 



9. 

ВКП  «Етика  та  

психологія» 

 

Сердюк О.М. 

 

Заняття  з  елементами  

образотерапії для дітей 

старшого шкільного віку 

«Мислити – це чудово» у 

гуртку ЗХК «Арт-студія 

«Браво», кер. Зубенко С.В. 

08.04.2021р.  

Практикум  для дітей 

середнього шкільного віку 

«Будемо  толерантними» у 

радіотехнічному гуртку, кер. 

Вірьовкін В.М. 

17.05.2021р.  

 

 

 

4.4. Робота за освітніми проєктами 

1. 

Освітній проєкт «Зберемо воєдино всю нашу родину» 

Інфодайджест. Уроки 

мудрості для батьків 

«Навчаємось впродовж 

життя» 

10.05.2021р. 

Швець О.І. 

 

Виставка малюнків 

«Щасливий день моєї 

родини» 

11.05.2021р.  

Фотовиставка 

 «Я у родині» 
12.05.2021р.  

Фольклористична ігрова 

програма «Червона калина – 

то наша родина» (для 

вихованців гуртків 

художнього відділу» 

13.05.2021р.  

Онлайн-конкурс патріотичної 

пісні «Об’єднані піснею» 

(серед всіх учасників 

освітнього процесу). 

14.05.2021р.  

2. 

Пізнавально-виховний проєкт «Я відкриваю світ» 

Доповнити розділ «Я 

відкриваю світ безпеки» 

пізнавально-виховного 

проєкту «Я відкриваю світ»  

до 24.04.2021р. 
Збронська 

О.В. 
 



Заняття-презентація 

«Правила безпечної 

поведінки у громадських 

місцях в умовах вірусної 

загрози» в гуртках: 

  

- «Малятко», кер.  

Палієнко Т.В. 
23.04.2021р.  

- авіамодельний, кер. 

 Похно Д.О. 
28.04.2021р.  

Виховна година «Щоб кожен 

день вас надихав і тішив» в 

гуртку «Welcome to English», 

кер. Лубенець І.І. 

13.04.2021р.  

Пізнавальна бесіда «Булінг у 

віртуальному просторі» в 

гуртках: 

  

- «Перлинка», кер.  

Вараховба Т.В. 
31.03.2021р.  

- гурток по класу цимбал, 

кер. Кретович Н.І. 
13.04.2021р.  

3. 

Пізнавальний проєкт «Еко-стрім» 

Виховний практикум «Життя 

у стилі ЕКО» в гуртку «Арт-

студія «Браво», 

кер. Зубенко С.В. 

15.04.2021р. 
Збронська 

О.В. 
 

4. 

Соціально-виховний «Лідер. Патріот. Громадянин» 

Засідання Ради активу 

Палацу ДЮТ. 

за окремим 

планом 1 раз в 

місяць  

Березич Ю.В. 

 

Робота постійно діючого 

консультпункту з питань 

організації дитячого 

самоврядування у гуртках 

закладу. 

15.03.2021р. 

26.04.2021р. 

24.05.2021р. 

 

5. 

«Чарівна сила мистецтва» 

Година спілкування «Краса 

полтавської вишивки»  

16.04.2021р. Керівник  

Нестеренко 

О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Освітня діяльність в рамках тематичних тижнів 

1. 
Тиждень знань з безпеки 

життєдіяльності 

22.03-28.03. 

2021р. 

Сергієнко Г.О., 

Гончарова А.О. 
 

2. 
Тиждень сім’ї «Рід. Родина. 

Україна.» 

10.05 – 16.05. 

2021р. 

Швець О.І. 

Гончарова А.О. 
 

 

 

5. Організація масової/виховної роботи 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

Березень 

1. 

Інтелектуально-розважальний 

батл «Маршрут безпеки» для 

вихованців середнього та 

старшого шкільного віку  

(в рамках тижня знань з 

БЖД) 

26.03.2021р. Гончарова А.О.  

2. 

Гра-вікторина «На варті 

життя. Обізнаний – значить 

озброєний» (в рамках тижня 

знань з БЖД) у гуртках 

закладу: 

22-26.03. 

2021р.  

(за запитом) 

Березич Ю.В. 

 

 

- авіамодельний, кер.  

Похно Д.О. 

22.03.2021р. 
 

 

- НХК «Соняшник», кер. 

Юхно К.В. 

22.03.2021р. 

 
 

- «Декоративний розпис», кер. 

Бондаренко С.Д. 

24.03.2021р. 

 
 

- ЗХК «Арт-студія «Браво», 

кер. Зубенко С.В. 
25.03.2021р.  

- Перлинка», кер.  

Вараховба Т.В. 

25.03.2021р. 

 
 

- ЗХК вокальна студія «Нове 

покоління», кер. Котенко В.О. 

26.03.2021р. 

 
 



Квітень 

1. 

Година пам'яті 

«Чорнобильські дзвони» (до 

35 річниці Чорнобильської 

трагедії) 

27.04.2021р. 

 
Гончарова А.О.  

2. 

Виховний практикум «Життя 

у стилі «Еко» (для вихованців 

середнього шкільного віку) 

15.04.2020р. Збронська О.В.  

Травень 

1. 
Конкурс патріотичної пісні  

«Об’єднані піснею»  
14.05.2021р. Швець О.І.  

2. 

Творчі звіти / відеозвіти: 

 Травень 

2021р. 

  

Творчий звіт відділу 

прикладного мистецтва 

«Магія дитячої творчості» 

Гончарова А.О. 

Дегтярь Т.О. 
 

Творчий звіт «Співаємо і 

серцем і душею» ЗХК 

вокальна студія «Нове 

покоління». 

Котенко В.О.  

Творчий звіт масового відділу 

«Фантастична сімка». 
Зубенко С.В.  

3. 

Традиційний     конкурс  

вихованців  танцювального 

клубу «Акцент» - «Перші 

кроки» 

30.05.2021р. 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

Сироткін М.Д. 

 

4. 
Ювілейний вечір / відеоролик 

з нагоди 30-річчя НХК 

ансамблю танцю «Барвінок». 

Травень 

2021р. 

Безгрєшнова 

Т.Ю.  

 

 

 

6.Організація виставкової діяльності 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

Березень 

 

1. 

Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Подих весни». (Палац) 

 

01.03.2021р. 
Юхно К.В. 

Куца Т.Ю. 

Нестеренко О.Б. 

 

2. Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Чарівний світ мистецтва». 

(Палац). 

29.03.2021р. Юхно К.В. 

Куца Т.Ю. 

Нестеренко О.Б. 

 



Квітень 

 

1. 

 

Квітень 

Виставка творчих робіт 

вихованців відділу «Весняне 

розмаїття». (Палац) 

 

26.04.2021р. 
 

Зав. відділу, 

керівники 

гуртків 

 

 

2. Участь у міській Великодній 

виставці з декоративно – 

ужиткового мистецтва. (ПХМ 

ім. М. Ярошенка) 

 

04.2021р. 
 

Травень 

 

1. 

 

Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Яскраві барви літа».  

(Палац, вестибюль) 

 

17.05.2021р. 
 

Юхно К.В. 

Куца Т.Ю.  

 

 

7. Участь творчих колективів закладу 

у фестивалях, конкурсах, змаганнях  
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1.  

Участь у обласному турнірі 

«Кубок міського голови»  

м. Кременчук 

Березень 

2021р. 

 

Рагуліна О.С 

Сироткін М.Д. 

Колісник Ю.В. 

 

2.  
Шашковий турнір «Весняна 

шашка» 

04.04.2021р. Кузьмінський 

І.Д. 
 

3.  

Участь у Міжнародному 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Кубок 

Полтавщини»  

м. Полтава 

 

Квітень 

2021р. 

Рагуліна О.С 

Сироткін М.Д. 

Колісник Ю.В.  

4.  

Участь у Міжнародному 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Гран-Прі 

Полтавщини» м. Полтава 

 

Квітень 

2021р. 

Рагуліна О.С 

Сироткін М.Д. 

Колісник Ю.В. 
 

5.  

Міжнародний  фестиваль – 

конкурс таланту і моди 

«Скарби Нації» м. Полтава 

Травень 

2021р. 

Зубенко С.В. 

 

6.  

Участь у Всеукраїнському 

фестивалі зі спортивно-

бальних танців «Zerkalnaya 

Struya» м. Харків 

 

Травень 

2021р. 

Рагуліна О.С 

Сироткін М.Д. 

Колісник Ю.В. 
 



7.  
Участь у Чемпіонаті України 

з Ш-64 серед юнаків та дівчат 

Згідно 

графіка 

проведення 

Кузьмінський 

І.Д.  

8.  

Участь у Чемпіонаті України 

з Ш-100 серед юнаків та 

дівчат 

Згідно 

графіка 

проведення 

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  

(за окремим графіком, 

дистанційно) 

Травень  

2021р. 

Керівники 

гуртків 

 

2. 
Засідання батьківського 

комітету закладу  

Травень  

2021р. 

Адміністрація, 

члени 

батьківського 

комітету 

 

3. 
Засідання батьківських 

комітетів відділів  

Травень  

2021р. 

Завідувачі  

відділів 

 

4. Співпраця з установами    

культури, освітніми 

закладами,  громадськими 

об'єднаннями та 

організаціями 

Протягом 

кварталу 

 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

 

 

 

 

9. Організація роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 
 

№  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

Організаційні заходи 

1.  
Перевірка стану мереж тепло 

водо та електропостачання  
Щотижнево 

Клімовський 

Є.Е. 
 

2.  
Профілактична перевірка 

пожежних кранів та рукавів 
25.03.2021р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 



3.  

Перевірка нормативної 

документації з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, 

журналів реєстрації 

інструктажів у керівників 

гуртків, завідуючих відділами 

23.03.2021р. 

 
Адміністрація  

4.  

Систематично розглядати 

питання роботи з ОП та БЖД на 

загальних та профспілкових 

зборах колективу, 

адміністративних радах та 

наради при директорі 

Протягом  

кварталу 

Адміністрація 

Швець О.І. 
 

Навчання з ОП та БЖД 

1.  

Проведення вступних та 

первинних на робочому місці 

інструктажів з охорони праці з 

новоприбулими працівниками 

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е. 

 

2.  

Проведення цільових та 

позапланових  інструктажів з 

охорони праці з працівниками 

закладу. 

Протягом 

кварталу 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е., 

зав. відділами 

 

3.  

Проведення повторних 

інструктажів з охорони праці 

та пожежної безпеки  з 

працівниками закладу. 

Березень 

2021р. 

Клімовський 

Є.Е. 

Зав. відділами 

 

4. 5

. 

Проведення з вихованцями 

первинних інструктажів  з 

БЖД перед канікулами. 

Березень 

2021р. 

Травень  

2021р. 

Керівники 

гуртків 
 

5. 6

. 

Проведення цільових 

інструктажів з вихованцями 

(перед екскурсіями, виїзними 

заняттями, змаганнями, 

конкурсами). 

Протягом  

кварталу 

Керівники 

гуртків 
 

6. 7

. 

Проведення позапланових 

інструктажів з вихованцями 

(за потреби). 

Протягом  

кварталу 

Керівники 

гуртків 
 

7.  
Проходження навчання з ОП та 

БЖД  

Березень 

2021р. 

Дрозд В.Д., 

Сергієнко Г.О., 
 



Клімовський 

Є.Е. 

8. 8

. 

Проведення навчань з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного 

захисту з працівниками закладу. 

За окремим 

планом 

Дрозд В.Д., 

Сергієнко Г.О., 

Клімовський 

Є.Е. 

 

Безпечна експлуатація будівлі закладу 

1.  

Огляд технічного стану будівлі 

зі складанням відповідного 

акту. 

05.04.2021р. 
Клімовський 

Є.Е. 
 

2.  

Забезпечення належного стану 

прилеглої території закладу та 

запасних виходів з приміщення. 

Протягом 

 кварталу 

Клімовський 

Є.Е. 
 

3.  

Проведення технічного 

обслуговування системи відео 

спостереження закладу. 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

4.  

Забезпечення  дотримання 

заборони допуску до закладу 

батьків та сторонніх осіб. 

Протягом  

кварталу 

Чергові 

адміністратори, 

швейцари 

 

Електробезпека 

1.  

Забезпечити утримання 

відповідно до вимог 

електромереж, 

електроарматури, 

електросилових шаф, 

освітлювальних електрощитів  

Протягом  

кварталу 
Путря В.М.  

2.  

Забезпечити робочі місця 

засобами захисту від ураження 

електрострумом (діелектричні 

килимки, спеціальне взуття, 

рукавиці, інструменти з 

ізольованими ручками) 

Протягом  

кварталу 

Клімовський 

Є.Е., 

Путря В.М. 

 

3.  

Ремонт мережі 

електропостачання та 

електроприладів 

За потреби 

Клімовський 

Є.Е., 

Путря В.М. 

 

4.  

Організувати проведення 

випробування засобів захисту 

(діелектричних рукавиць) та 

02.04.2021р. Путря В.М.  



інструменти з ізольованими 

ручками від ураження 

електрострумом 

Пожежна безпека 

1.  

Технічне обслуговування 

системи протипожежної 

сигналізації закладу з 

реєстрацією у журналі. 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

2.  

Проведення профілактичних 

заходів пожежної безпеки 

(технічне обслуговування та 

перезарядка вогнегасників). 

З  

04.05.2021р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

3.  

Профілактична перевірка 

пожежних кранів та рукавів зі 

складанням відповідних актів.  

22-26.04. 

2021р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

4.  

Проведення технічного 

обслуговування насосної станції 

пожежогасіння закладу. 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

5.  

Провести ревізію 

укомплектування пожежних 

щитів. 

02.03.2021р. Клімовський Є.Е  

6.  

Провести заняття з 

користування первинними 

засобами пожежогасіння. 

Травень 

2021р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

7.  

Провести практичне заняття з 

відпрацюванням плану 

евакуації в разі пожежі 

Травень 

2021р. 

Клімовський 

Є.Е., 

Сергієнко Г.О. 

 

Гігієна праці 

1.  

Забезпечення антисептичної 

обробки рук працівниками 

закладу. 

Щоденно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

2.  

Забезпечення  працівників 

відділу АГЧ миючими та 

антисептичними та 

дезінфікуючими засобами, 

спецодягом. 

Постійно 
Клімовський 

Є.Е. 
 

3.  
Організувати в закладі 

безпечний питний,  повітряний, 
Постійно 

Клімовський 

Є.Е. 
 



 температурний, світловий 

 режими. 

Виховні заходи 

1.  

Участь вихованців закладу у 

конкурсах різних рівнів  з 

безпеки життєдіяльності. 

 

Протягом  

кварталу 

(за запитом) 

Керівники  

гуртків 
 

2.  

Проведення виховних заходів у 

гуртках в рамках тижня знань з 

безпеки життєдіяльності. 

 

22-28.03. 

2021р. 

(за окремим 

планом) 

Сергієнко Г.О. 

зав. відділами, 

кер. гуртків 

 

3.  

Проведення роз’яснювальної 

роботи з попередження 

захворювання на коронавірус, 

запобігання дитячого 

травматизму під час освітнього 

процесу та в побуті, 

попередження дитячо-

транспортного травматизму. 

Постійно 
Керівники 

гуртків 
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