
                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

КЗ «Полтавський Палац дитячої 
та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» 

 «___»___________ 2021р.                                                                         
Директор _________ В.Д.Дрозд 
 

 
 

План роботи 

Комунального закладу 

 «Полтавський Палац 

 дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» 

на літній період 

2020-2021 навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Полтава, 2021 

 



1. Організаційна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1. 
Планування освітньої 

діяльності на 2021-2022н.р.  

До 

15.06.2021р. 

Керівники 

гуртків 
 

2. 

Планування освітньої 

діяльності роботи відділів на 

2021-2022н.р. 

До 

23.06.2021р. 

Завідувачі 

відділів 
 

3. 

Підготовка звіту за 

результатами роботи Палацу 

ДЮТ у літній період  

2020-2021н.р. 

До 

31.08.2021р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи 

Сергієнко Г.О. 

 

4. 

План освітньої діяльності 

Палацу ДЮТ на 

2021-2022н.р. 

До 

31.08.2021р. 

Заступник 

директора з 

н/в роботи 

Сергієнко Г.О. 

 

 

 

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 на 2021-2022н.р. 

30.08.2021р.  

2.2. Адміністративні ради 

 

Червень 
 

1. 

Узгодження режиму роботи закладу та 

режиму допуску вихованців на літній 

період. Організація освітнього процесу 

10.06.2021р.  



в літній період. 

2. 

Організація проведення планових 

косметичних ремонтів навчальних 

кабінетів та допоміжних приміщень 

закладу. 

14.06.2021р.  

 

Серпень 
 

1. 

Стан підготовки навчальних кабінетів і 

рекреацій до початку навчального року. 

Виконання плану ремонтних робіт. 

16.08.2021р.  

2. 

Підготовка до Дня відкритих дверей, 

затвердження робочого плану. 

Узгодження графіків робочого часу всіх 

працівників закладу. Видача актів-

дозволів. Підготовка до педради 

«Концепти сучасного закладу 

позашкільної освіти: ключові 

компетентності, ціннісні орієнтири, 

якість освіти». 

23.08.2021р.  

3. 

Результати проведення дня відкритих 

дверей. Про видачу актів-дозволів за 

результатами підготовки навчальних 

кабінетів, допоміжних приміщень, 

рекреацій до нового навчального року. 

Результати проходження працівниками 

закладу профілактичного медичного 

огляду. 

 

30.08.2021р.  

 

2.3. Контроль освітнього процесу 

 

1. Плановий контроль 

 

Ведення журналів планування та обліку  

роботи гуртків 

Червень, 

серпень 

2021р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Ведення журналів інструктажів з 

безпеки життєдіяльності  вихованців 

Серпень  

2021р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

Відвідування навчальних занять  та Червень, Адміністрація, 



виховних заходів у гуртках  серпень 

2021р. 

зав. відділами 

2. Підсумковий контроль 

 Аналіз роботи в канікулярний період  
До 

31.08.2021р. 

Адміністрація, 

зав. відділами 

 

3. Оперативний контроль 

 

Контроль за наповнюваністю 

навчальних груп 
Постійно 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 

Дотримання під час проведення 

освітнього процесу: 

 вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності,  

 температурного режиму,  

 правил респіраторної гігієни, 

 протиепідемічних заходів. 

Постійно 

Адміністрація, 

зав. відділами,  

черговий 

адміністратор 

Участь вихованців у конкурсах та 

змаганнях різного рівня Постійно 

Завідувачі 

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. 

Засідання робочої групи з  

підготовки педагогічної ради 

«Концепти сучасного закладу 

позашкільної освіти: ключові 

компетентності, ціннісні 

орієнтири, якість освіти». 

25.08.2021р. 

Директор 

Дрозд В.Д., 

заступник 

директора з н/в 

роботи 

Сергієнко Г.О. 

 

2. Засідання художньої ради з  19.08.2021р. Голова  



підготовки святкової 

програми  до 30-річчя 

Незалежності України «З 

Днем народження, моя 

Україно!» та Дня відкритих 

дверей Палацу ДЮТ 

худради,  

Зубенко С.В. 

3. 

Засідання КМР щодо 

оновлення навчальних 

програм та впровадження у 

Палаці ДЮТ самооцінювання 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

протягом 2021-2022н.р. 

26.08.2021р. 
Голова КМР 

Сергієнко Г.О. 
 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогів 

1. 

Проходження курсів 

підвищення  кваліфікації на 

базі ПОІППО (ІІІ етап) 

29.06-02.07. 

2021р. 
Вірьовкін В.М.  

 

3.3. Методичний супровід освітнього процесу 

 

1. 

 

 

 

«Години методичних порад» з 

керівниками гуртків з теми: 

«Орієнтири діяльності Палацу 

ДЮТ у новому навчальному 

році відповідно до змін у 

суспільстві» 

 

 

30.08.2021р. 

 

 

- художній відділ 

 

Збронська О.В.  

- масовий відділ Березич Ю.В.  

- відділ прикладного 

мистецтва  
Швець О.І. 

 

- із завідувачами відділами Палієнко Т.В.  

3. 

Координація роботи з 

керівниками гуртків, 

задіяними у реалізації ВКП 

«Родина», «Батьківщина. 

Рідний край», «Кругозір», 

«Традиції», «Ідеал», «Екосвіт», 

інформаційна служба 

До 

31.08.2021р. 
Методисти 

 



«Правовий простір». 

4. 

Координація роботи 

керівників гуртків та 

методистів в рамках роботи з 

реалізації проєктів :  

-  «Зберемо воєдино всю 

нашу родину» 

До 

31.08.2021р. 

 

 

 

 

Швець О.І. 

 

-  «Лідер. Патріот. 

Громадянин». 
Березич Ю.В. 

 

-  «Я відкриваю світ». Збронська О.В.  

5. 

Доповнення тематичної 

добірки до Дня незалежності 

України «Моя країна – 

Україна»  

До 

20.08.2021р. 
Методисти 

 

6. 

Розробка заходів до 30-річчя 

незалежності України: 

1. Квест-гра «Мій сонячний дім 

– моя Україна» для вихованців  

молодшого шкільного віку; 

2.Комплексне тематичне 

заняття «Щоб у серці жила 

Батьківщина» для середнього 

шкільного віку (створення 

Google-сайту); 

3. Патріотичний навігатор 

«Собі – честь, Україні – 

славу!» для старшого 

шкільного віку (створення 

Google-сайту). 

До 

25.06.21р. 

 

 

 

 

До 

23.08.21р. 

 

 

      

 

До 

25.06.21р. 

 

Швець О.І. 

 

 

 

Збронська О.В. 

 

 

 

 

 

Березич Ю.В. 

 

 

7. 

Розробка конспектів занять до 

Дня знань для дітей різних 

вікових категорій 

До 

23.08.2021р. 

Швець О.І., 

Березич Ю.В., 

Збронська О.В. 

 

8. 

Адміністрування веб-сайту та 

офіційної сторінки Палацу 

ДЮТ у Фейсбуці 

Постійно 
Хоріщенко 

Н.В. 

 



 3.4.Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 

1. 

Індивідуальна та групова 

діагностика, проведення 

консультацій за результатами 

діагностичних досліджень  

За запитом Сердюк О.М.  

2. 

Заняття  з  елементами  

образотерапії «Мислити – це 

чудово» для вихованців 

середнього та старшого 

шкільного віку (за запитом 

педагогів) 

09.08-31.08. 

2021р. 
Сердюк О.М.  

3. 

Розвивальне заняття «Граюся, 

уявляю, малюю» для 

вихованців молодшого та 

середнього шкільного віку  

(за запитом педагогів) 

09.08-31.08. 

2021р. 
Сердюк О.М.  

4. 

Методичні рекомендації для 

батьків вихованців на сайт 

закладу та офіційну сторінку 

Палацу ДЮТ у Фейсбуці: 

«Підвищуємо самооцінку 

дитини перед навчальним 

роком». 

10.08.2021р. Сердюк О.М.  

7. Робота «Служби довіри» 

Протягом  

літнього 

періоду 

Сердюк О.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Освітня діяльність 

№ 

з/

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Літня пленерна практика 

вихованців гуртків 

образотворчого мистецтва 

відділу прикладного мистецтва. 

10-16.06. 

2021р.; 

10-31.08. 

2021р. 

Юхно К.В., 

Нестеренко 

О.Б. 

 

10-16.06. 

2021р. 

Куца Т.Ю. 
 

2. 

Проведення освітніх  

екскурсій: 
   

Екскурсія до ПХМ  

 ім. М. Ярошенка. 

17.08.2021р. 

 

Григоренко –  

Громова В.О. 
 

Екскурсія до парку Перемоги. 27.08.2021р. 

 

Сидоренко 

Л.І. 
 

Екскурсія до Корпусного парку. 25.08.2021р. Костіна Н.С.  

Екскурсія до ПХМ  

 ім. М. Ярошенка. 

26.08.2021р. 

 
 

3. 

Квест-гра «Мій сонячний дім – 

моя Україна» для вихованців  

молодшого шкільного віку  

23-31.08. 

2021р. 

Швець О.І. 

(за запитом 

керівників 

гуртків) 

 

4. 

Комплексне тематичне заняття 

«Щоб у серці жила 

Батьківщина» для середнього 

шкільного віку (створення 

Google-сайту). 

Збронська 

О.В. 

(за запитом 

керівників 

гуртків) 

 

5. 

Патріотичний навігатор «Собі – 

честь, Україні – славу!» для 

старшого шкільного віку 

(створення Google-сайту). 

Березич Ю.В. 

(за запитом 

керівників 

гуртків) 

 

6. 

Проведення виховних заходів 

(за планами  роботи керівників 

гуртків). 

Червень - 

серпень 

2021р. 

Керівники 

гуртків 
 

 

 

 

 



5. Організація масової роботи 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

Червень 

1. 

Свято спортивно-

танцювального клубу 

«Акцент» - «Перші кроки» 

 

08.06.2021р. 

Рагуліна О.С. 

Колісник Ю.В. 

Сироткін М.Д. 

 

2. 

 

Розважальна програма  

«Аліса в країні казкових див» 

для вихованців пришкільних 

таборів міста: 

 

14.06.2021р. 

16.06.2021р. 

18.06.2021р. 

23.06.2021р. 

25.06.2021р. 

Зубенко С.В. 

вихованці  

ЗХК гуртка 

«Арт-студія 

«Браво» 

Котенко В.О. 

Сироткін М.Д. 

Колісник Ю.В. 

Безгрєшнова 

Т.Ю. 

Кас’яненко 

М.В. 

Ілько В.О. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

 

 

Розважальна програма 

«Фантастичні діти» 

для вихованців пришкільних 

таборів міста: 

 

15.06.2021р. 

17.06.2021р. 

22.06.2021р. 

24.06.2021р. 

 

 

3. 

Участь вихованців ЗХК 

вокальна студія «Нове 

покоління» у святі – 

нагородженні медалістів шкіл 

міста  

 

27.06.2021р. 

 

Котенко В.О.  

Серпень 

1. 

Святкова програма  до 30-

річчя Незалежності України 

«З Днем народження, моя 

Україно!» 

23.08.2021р.    

Гончарова А.О. 

Зубенко С.В. 

Котенко В.О. 

 

2. 

Флеш-моб до 30-річчя 

Незалежності України 

«Ми діти твої, Україно!» 

23.08.2021р.   Гончарова А.О. 

 

3. 

Проведення Дня відкритих 

дверей «Палац – країна 

дитячих мрій!» 

29.08.2021р. Зубенко С.В. 

 



6. Організація виставкової діяльності 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

Травень 

 

1. 

 

Виставка робіт з 

образотворчого мистецтва 

«Яскраві барви літа» 

(Вестибюль Палацу ДЮТ) 

 

До 

16.06.2021р. 

 

Юхно К.В. 

 
 

2. Виставка-конкурс робіт з 

образотворчого мистецтва до 

30 – річчя Незалежності 

України «Мій край чудовий – 

Україна!»  

(Вестибюль Палацу ДЮТ) 

 

23.08.2021р. 

 

Юхно К.В. 

Нестеренко 

О.Б. 

 

 

3. Виставка  робіт вихованців 

відділу прикладного та 

масового відділів в рамках 

проведення Дня відкритих 

дверей Палацу ДЮТ 

 

29.08.2021р. 

 

Дегтярь Т.О. 

Похно Д.О. 

Вірьовкін В.М. 

 

 
 

 

7. Організація роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконання 

1.  

Проведення цільових 

інструктажів з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності з 

педагогами та вихованцями  

Червень-

серпень  

2021р. 

Зав. відділів,  

Керівники 

гуртків 

 

2.  

Проведення  профілактичних 

виховних заходів з безпеки 

життєдіяльності у гуртках 

 (за планами роботи 

керівників гуртків). 

 

Червень-

серпень  

2021р. 

Керівники 

гуртків 
 



3. 

Забезпечення посиленого 

пропускного режиму 

дорослого контингенту в 

навчальні приміщення та 

рекреації закладу. 

Червень-

серпень  

2021р. 

Чергові 

адміністратори, 

швейцари 

 

4. 

Перевірка нормативної 

документації з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, журналів 

реєстрації інструктажів у 

керівників гуртків, 

завідуючих відділами. 

Серпень 

2021р. 
Адміністрація  

5. 

Проведення цільових 

інструктажів з 

працівниками, залученими 

до проведення ремонтних 

робіт у закладі. 

Червень 

2021р. 

Клімовський 

Є.Е. 
 

6. 

Оформлення наказів з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності на 2021-

2022н.р. 

Липень - 

серпень 

2021р. 

Адміністрація  

7. 

Проходження медичних 

профілактичних оглядів 

працівниками Палацу ДЮТ 

До 

25.08.2021р. 

Працівники  

Палацу 
 

8. 

Проведення огляду 

готовності навчальних 

кабінетів, майстерень, 

рекреацій до нового 

навчального року з 

відповідним оформленням 

актів-дозволів. 

До  

27.08.202р. 
Комісія з ОП  

9. 
Перевірка стану мереж тепло 

водо та електропостачання  
Щотижнево 

Клімовський 

Є.Е. 
 

10. 

Проведення технічного 

обслуговування системи 

відео спостереження Палацу 

Щомісячно 
Клімовський 

Є.Е. 
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