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І. ВСТУП 
 

Сучасна національна освітня політика зорієнтована на виховання 

інноваційної креативної особистості, діяльність якої буде ефективної в процесі 

інфозмін, а важливим чинником ефективного впровадження реформ НУШ є 

високий рівень професійної компетентності всіх педагогічних працівників.  

Нове соціальне замовлення – підготовка педагога НУШ, здатного до 

безперервного інтелектуального, культурного й духовного розвитку впродовж 

життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти актуалізує 

перегляд місії і нових завдань методичної служби в сучасному освітньому 

просторі. 

Конкурентоздатність методичної діяльності в умовах сьогодення 

визначають саме через новітні стратегії та пріоритетні напрями, адже педагог 

Нової української школи – це «передусім носій суспільних й освітніх змін, 

активний учасник і провайдер реформ у системі освіти». Концепція «Нова 

українська школа» чітко визначає вектори професійної діяльності як педагога 

нової формації, що перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, 

так і методичної служби зокрема. 

Підвищення якості освіти значною мірою залежить саме від 

професіоналізму працівників методичної служби, яка має не лише усвідомити 

шляхи модернізації національної освіти в системі НУШ, а й вибудувати умови 

для їхнього практичного втілення. 

 

Розв’язання зазначених завдань потребує пошуків творчих шляхів 

удосконалення всіх ділянок науково-методичної роботи, основною метою 

діяльності якої є створення сучасної інформаційно-методичної бази для 

педагогів, розвиток їхньої професійної компетентності та самоосвіти. 

Керуючись законодавчими і нормативно-правовими документами про 

позашкільну освіту, виконуючи державні, національні і регіональні освітні 

програми, Статут, Концепцію розвитку Палацу «Крок до нових звершень» і 

програму роботи над вирішенням виховної проблеми Палацу «Виховання 

громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі», головними 

завданнями в роботі методичного відділу в 2019-2020н.р. будуть: 

- створення професійного інформаційного й освітньо-методичного 

середовища; 

- модернізація змісту, форм, методів, технологій навчання педагогів 

залежно від суспільних й індивідуальних освітніх потреб педагогів 

відповідно до темпів застарівання й оновлення інформації; 
- прогнозування, планування та організація роботи щодо підвищення 

кваліфікації педагогів закладу з урахуванням інноваційних педтехнологій,  а 

також надання їм організаційно-методичної допомоги в системі неперервної 

освіти; 

- практичне трансформування в педагогічну практику сучасних 

психолого-педагогічних досліджень; пошук шляхів удосконалення та 

модернізації навчальних програм, методик; апробація, упровадження та 

поширення в освітній практиці авторського педагогічного продукту; 



- модернізація змісту підвищення кваліфікації педагогів, добір адекватних 

методів, прийомів, технологій навчання; 

- надання консультативної допомоги педагогам із теоретичних, 

методичних, практичних питань діяльності; 
- здійснення в установленому порядку редакційно-видавничої діяльності; 

- збагачення та розвиток творчого потенціалу всього педагогічного 

колективу; 
- підвищення майстерності педпрацівників через ШПМ «Світоч», ШМП 

«Сходинки до майстерності», огляд-конкурс методичних куточків, методичні 

виставки, конкурси, консультації, проблемні столи, відкриті комплексні 

програми, якісну методичну допомогу з важливих питань позашкільної освіти;  

В рамках роботи над виховною проблемою: 

- проектування виховного простору Палацу з урахуванням 

сучасної суспільно-політичної ситуації в країні; 
- систематичне ознайомлення педагогів із нормативними 

документами щодо національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді; 

- вивчення елементів досвіду роботи педагогів Палацу; 
- розробка і впровадження методичних матеріалів по роботі над 

проблемою; 

- проведення підсумкового моніторингу роботи над виховною 

проблемою «Виховання громадянина-патріота України в позашкільному 

навчальному закладі»; 

- проведення виховних заходів, тижнів, спрямованих на реалізацію 

національно-патріотичного виховання; 

- сприяння впровадженню інноваційних виховних технологій 

щодо формування особистості вихованця – громадянина-патріота; 

- сприяння формуванню мовленнєвої культури вихованців; 

- системна діяльність органів дитячого самоврядування в Палаці як 

виховного середовища становлення самодостатнього громадянина-

патріота України; 

- пропаганда сімейних цінностей як одного з ключових факторів 

формування громадянина-патріота; 

- проведення культурно-просвітницьких заходів за участі батьків з 

метою відродження та збереження сімейних традицій і цінностей; 

- популяризація серед батьківської громадськості ідей 

патріотичного виховання в родині; 

- співпраця з державними установами та громадським 

організаціями з метою використання їхнього досвіду, потенціалу та 

методів роботи у вихованні патріотів України; 

- популяризація досягнень педагогів та вихованців Палацу через роботу 

вебсайту Палацу. 

Виховна робота у методичному відділу буде зосереджена на виконанні 

завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021р., 

Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді МОН 

України, обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів 



Полтавської області на 2015-2020рр., Концепції формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Концепції сімейного 

виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021рр. 

Належна увага буде приділена втіленню в життя заходів згідно 

програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» та освітньо-виховних проєктів: «Зберемо 

воєдино всю нашу родину», «Той, хто бере, - наповнює долоні, той, хто дає, - 

наповнює серця», «Екскурсійна діяльність», «Особистість», «Моя країна – 

Україна. Полтавщина – душа країни», «Я відкриваю світ», «Екострім», 

«Лідер. Патріот. Громадянин». 
Працівники відділу і надалі розвиватимуть творчу співпрацю з ММК, 

ПОІППО, позашкільними навчальними закладами, закладами професійно-

технічної освіти, громадськими організаціями та державними установами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Організаційна робота 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 
Формування мережі гуртків 

відділу 
до 

16.09.2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків відділу 

 

2 

Затвердження  розкладу занять 

гуртків відділу : 
 

Палієнко Т.В. 

 

- тимчасовий 
до 

05.09.2019р. 
 

- І семестр 
до 

16.09.2019р. 
 

- ІІ семестр 
до 

23.12.2019р. 
 

- літній період 
до 

25.05.2020р. 
 

3 

Затвердження навчально-

тематичних планів керівників 

гуртків: 

 

Палієнко Т.В. 

 

- І семестр (групи 1-го року 

навчання) 
до 

16.09.2019р. 

 

- ІІ семестр 
до 

23.12.2019р. 
 

- літній період 
до 

25.05.2020р. 

 

4 

Затвердження річного плану 

освітньої діяльності  відділу на 

2019-2020н.р. 

до 

09.09.2019р. 
Палієнко Т.В. 

 

5 

Затвердження квартальних планів 

освітньої діяльності: 
 

Палієнко Т.В. 

 

- І квартал 
до 

12.09.2019р. 
 

- ІІ квартал 
до 

18.11.2019р. 
 

- ІІІ квартал 
до 

20.02.2020р. 
 

- літній період 
до 

18.05.2020р. 
 

6 
Затвердження навчальних планів 

на 2019-2020н.р. 
до 

09.09.2019р. 
Палієнко Т.В. 

 

7 

Затвердження планів роботи в 

канікулярний період: 
  

 

- осінні канікули 
до 

15.10.2019р. 
 

 

- зимові канікули 
до 

17.12.2019р. 
 

 

- весняні канікули 
до 

18.03.2020р. 
 

 



- літні канікули 
до 

20.05.2020р. 
 

 

8 Підготовка статистичних звітів 

до 

23.09.2019р. 
до 

23.12.2019р. 

до 
18.05.2020р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків 

 

9 
Підготовка документації з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту 

серпень-
вересень 

2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків 

 

10 

Затвердження річного звіту 

відділу за результатами роботи за 

2019-2020н.р. 

до 

08.06.2020р. 
Палієнко Т.В. 

 

11 
Скласти план проведення освітніх 

екскурсій в гуртках відділу 
до 

13.09.2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків 

 

12 
Узгодити з педагогами Палацу 

заходи по реалізації ВКП 
вересень 
2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

програм 

 

13 

Випустити збірку «Досвід. Пошук. 

Результат» (за результатами роботи 

колективу Палацу над виховною 

проблемою «Виховання 

громадянина-патріота в 

позашкільному навчальному 

закладі») 

до 
25.05.2020р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

14 

Організувати випуск власної 

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 «Права дитини в 

правовому контексті» 

до 

29.11.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

- «На варті життя. Обізнаний – 

значить озброєний» (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 

 

15 
Провести організаційні засідання 

відділу з питань поточної роботи. 
вересень 

2019р. 
Палієнко Т.В. 

 



16 
Оновити матеріали на стенді 

"Методичний відділ інформує" 

вересень 

2019р. та 
протягом 

року 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

17 

Зміцнювати зв’язки з ПНПУ, 

ПОІППО, ММК, іншими 

позашкільними закладами міста та 

області, громадськими 

організаціями для співпраці з 

виконання завдань позашкільної 

освіти 

протягом 
навчального 

року 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

18 

Підготувати навчальні кабінети 

відділу до нового навчального 

року 

до 

02.09.2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків 

 

20 

Отримати акт-дозвіл на 

експлуатацію навчальних 

кабінетів відділу 

до 
02.09.2019р. 

Палієнко Т.В. 

 

21 
Формування підписки на 

періодичну пресу 

листопад-

грудень 

2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

22 
Формування документації для 

роботи сайту в 2020р. 

грудень2019

-січень 

2020р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Освітня діяльність 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Комплектація навчальних груп 

гуртків відділу (початковий 

рівень) 

до 

16.09.2019р. 
Палієнко Т.В., 

керівники гуртків 

 

2 
Проведення перших тематичних 

занять в гуртках відділу 

до 

16.09.2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники гуртків 

 

3 

Затвердження планів освітньої 

діяльності: 
 

Палієнко Т.В., 

керівники гуртків 

 

- на І півріччя 
до 

09.09.2019р. 
 

- на ІІ півріччя 
до 

27.12.2019р. 
 

4 Проведення відкритих занять 
згідно з 

графіком 

керівники гуртків 

відділу 
 

5 

Проведення атестаційних заходів 

Збронська О.В.:    
методичний: виступ в рамках 

роботи ШПМ «Світоч» з теми 

«SWOT-аналіз у педагогічній 

діяльності» 

листопад 

2019р. 
 

 

виховний: музичне заняття 

«Скарби проникливих пісень: 

музична пісенна спадщина 

Леонтовича» (для гуртків 

художнього відділу) 

грудень 

2019р. 
 

 

масовий: фешн-крос «Кіндер-

мода» (для гуртків методичного 

відділу) 

лютий 

2020р. 
 

 

Березич Ю.В.    

методичний: виступ в рамках 

роботи ШПМ «Світоч» з теми 

«Палац від «А» до «Я». 85 років 

назустріч часу» 

грудень 

2019р. 
 

 

масовий: інфодайджест «Палац 

від «А» до «Я» 

жовтень 

2019р. 
 

 

виховний: гра-вікторина «На 

варті життя. Обізнаний – значить 

озброєний» 

березень 

2020р. 
 

 

6 Засідання Ради активу Палацу  

1 раз в 

місяць за 

окремим 

планом 

Березич Ю.В. 

 



7 
Екскурсійна діяльність в 

гуртках відділу 

згідно з 

планом 
керівники гуртків 

 

8 
Робота в журі т/к "Зоряний 

калейдоскоп" 

за окремим 

графіком 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

9 

Тиждень національно-

патріотичного виховання (за 

окремим планом) 

20-

26.01.2020р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

10 
Тиждень сім’ї «Рід. Родина. 

Україна» (за окремим планом) 

04-

10.05.2020р. 
Швець О.І. 

 

11 Участь в тижні здоров’я  
28.10-

03.11.2019р. 

керівники 

гуртків відділу 

 

12 
Участь в тижні знань з безпеки 

життєдіяльності 

23-

29.03.2020р. 

керівники 

гуртків відділу 

 

13 

Участь в дні психології для 

вихованців гуртків 

методичного відділу 

квітень 

2020р. 

керівники 

гуртків відділу 

 

14 

 Участь у конкурсі читців 

(декламаторів) «Єдині ми – єдина 

Україна!» (до Дня Соборності 

України) серед всіх учасників 

освітнього  процесу /вихованців, 

батьків, педагогів/ (в рамках проєкту 

«Моя країна – Україна, Полтавщина 

– душа країни) 

24.01.2020р. 
керівники 

гуртків відділу 

 

15 

Участь у конкурсі патріотичної пісні 

«Об’єднані піснею» серед всіх 

учасників освітнього процесу в 

рамках проєкту «Зберемо воєдино 

всю нашу родину» 

08.05.2020р. 
керівники 

гуртків 

 

16 

Участь у виховному проєкті 

«Той, хто бере, - наповнює 

долоні, той, хто дає, - наповнює 

серця» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків відділу 

 

17 

Участь у освітньо-виховному 

проєкті «Зберемо воєдино всю 

нашу родину» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків 

 

18 

Участь у освітньо-виховному 

проєкті з громадянсько-

патріотичного виховання «Моя 

країна – Україна, Полтавщина – 

душа країни» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків 

 

19 
Участь в соціальному проєкті 

«Особистість» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків 

 

20 
Участь у виховному проєкті 

«Бути здоровим – це модно…» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків 

 

21 
Участь у пізнавальному проєкті 

«Я відкриваю світ» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків 

 



22 
Участь у пізнавальному проєкті 

«Екострім» 

протягом 

року 

керівники 

гуртків 

 

23 

Робота за освітньо-виховним 

проєктом «Екскурсійна 

діяльність» 

протягом 

року 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

24 Виховні заходи у відділі 

 

Пізнавально-ігрова програма 

«Мій рідний край – куточок 

батьківщини» (проєкт «Моя 

країна – Україна…») 

12.09.2019р. 
(«Словограй») 

Хоріщенко Н.В., 

Швець О.І. 

 

16.09.2019р. 

17.092019р. 

Хоріщенко Н.В., 

Палієнко Т.В. 

Конкурс малюнку «І живу я в 

Україні, і з неї я родом» (ВКП 

«Батьківщина. Рідний край») 

24.09.2019р. Швець О.І. 
 

25.09.2019р. 

26.09.2019р. 
Палієнко Т.В. 

Акція «Мій подарунок 

захиснику України» (проєкт 

«Той, хто бере, - наповнює 

долоні…») 

до 

10.10.2019р. 

керівники 

гуртків 

 

Екскурсія по Палацу «Країна  

щасливого дитинства» (до 85-

річчя Палацу) (проєкт 

«Екскурсійна діяльність») 

15.10.2019р. 
Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 
 

16.10.2019р. Палієнко Т.В. 

Інтерактивний виховний захід 

«Чарівні кольори» 
29.10.2019р. Швець О.І. 

 

Інфодайджест «Палац від «А» 

до «Я» (до 85-річчя Палацу) 

(проєкт «Лідер. Патріот. 

Громадянин») 

28.10.2019р. 

29.10.2019р. 

Березич Ю.В., 

Палієнко Т.В. 

 

31.10.2019р. 
«Словограй» 

Березич Ю.В., 

Швець О.І. 

Акція «5 картоплин» (проєкт 

«Той, хто бере, - наповнює 

долоні…») 

протягом 

жовтня 

2019р. 

керівники 

гуртків 

 

Виховна година «Чи безпечні 

мобільні телефони» 

25.11.2019р. 

26.11.2019р. 
Палієнко Т.В. 

 

Акція «Запали свічку пам’яті» 

(ВКП «Лідер») 
21.11.2019р. 

Березич Ю.В., рада 

активу Палацу, 
Швець О.І. 

 

Віртуальна екскурсія «Опішне 

– столиця гончарного 

мистецтва» (ВКП «Традиції») 

11.11.2019р. 
Швець О.І., 

Палієнко Т.В. 
 

12.11.2019р. Палієнко Т.В. 

14.11.2019р. 
«Словограй» 

Швець О.І. 



Участь в конкурсі вітальних 

листівок до 85-річчя Палацу 

«Віват, Палац» (проєкт «Лідер. 

Патріот. Громадянин») 

до 

18.11.2019р. 
керівники гуртків 

 

Година спілкування «Наодинці 

вдома. Небезпечні місця у 

твоєму будинку» 

грудень 

2019р.  
Швець О.І. 

 

Пізнавальна гра «Знає кожна 

дитина мала – у неї є свої 

права» (ІС «Правовий простір») 

грудень 

2019р. 
Палієнко Т.В. 

 

грудень 

2019р. 
Швець О.І. 

Новорічна розважально-ігрова 

програма «Новорічна 

Грайландія» для вихованців 

молодшого шкільного віку 

гуртків «Малятко» та 

«Словограй» 

26.12.2019р. 
Палієнко Т.В., 

Швець О.І.  

 

Акція «Діти дітям» (проєкт 

«Той, хто бере, - наповнює 

долоні…») 

до 

17.12.2019р. 
керівники гуртків 

 

Інформаційна хвилинка 

«Безпека зимових розваг. 

Переохолодження» 

січень 

2020р. 
Швець О.І. 

 

Фешн-крос «Кіндер-мода» 

(проєкт «Я відкриваю світ») в 

гуртках «Малятко» та 

«Словограй» 

лютий 

2020р. 

Збронська О.В., 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

Святкова майстерня «Людина, 

яку я найбільше люблю» 

(виготовлення листівок для 

мам) (ВКП «Родина») 

березень 

2020р. 

Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

(спільно) 

«Малятко» + 

«Словограй» 

Екскурсія до обласного 

академічного театру ляльок 

(проєкт «Екскурсійна діяльність») 

березень 

2020р. 
Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

«Малятко» + 

«Словограй» 

Виховний захід «Стежиною 

здорового харчування» 

березень 

2020р. 
Палієнко Т.В. 

 

Вікторина «Чи знаєте ви?» 
березень 

2020р. 
Швець О.І. 

 

 

Пізнавально-розважальна 

програма «Дорожня абетка» 

травень 

2020р. 
Палієнко Т.В. 

 

Пізнавально-ігрова програма 

«Щоб не трапилось біди, 

обережні будьте ви!» 

травень 

2020р. 
Швець О.І. 

 

 

 



ІV. Інструктивно-методична робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Доповнити Орієнтовну тематику 

виховних заходів (Програма роботи над 

виховною проблемою Палацу на 2019-

2020р.р.)  

до 

02.09.2019р. 

Палієнко 

Т.В., 

методисти 

 

2 
Розробити Положення конкурсу читців 

(декламаторів) «Єдині ми – єдина 

Україна!» (до Дня Соборності України) 

до 

02.09.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

3 
Розробити Положення конкурсу 

патріотичної пісні «Об’єднані піснею» 

до 

02.09.2019р. 
Швець О.І. 

 

4 
Розробити Положення конкурсу 

вітальних листівок «Віват, Палац» (до 

85-річчя Палацу) 

до 

02.09.2019р. 
Березич Ю.В. 

 

5 
Розробити пізнавально-виховний проєкт 

«Екострім» 

до 

02.09.2019р. 
Збронська 

О.В. 
 

6 
Вдосконалити соціальний проєкт «Той, 

хто бере, - наповнює долоні, той, хто 

дає, - наповнює серця» 

до 

02.09.2019р. 
Березич Ю.В. 

 

7 
Оновити соціально-виховний проєкт 

«Лідер. Патріот. Громадянин» 

до 

02.09.2019р. 
Берези Ю.В. 

 

8 
Проведення засідань в ШПМ «Світоч»  

(план роботи додається) 

згідно з 

планом 

роботи 

ШПМ 

Палієнко 

Т.В., 

методисти 

 

9 
Проведення занять з педагогами-

початківцями в ШМП «Сходинки до 

майстерності» (план роботи додається) 

згідно з 

планом 

Палієнко 

Т.В., 

Швець О.І. 

 

10 

Підготовка до педагогічних рад:    

- «Ефективний освітній простір закладу 

позашкільної освіти: нові виклики і 

сучасні рішення»; 

до 

09.09.2019р. 

Палієнко 

Т.В., 

методисти 

 

- «Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді як пріоритетна складова 

процесу соціалізації особистості»; 

до 

17.02.2020р. 

 

- «Про видачу свідоцтв про позашкільну 

освіту вихованцям – випускникам 

2020р.»; 

13.04.2020р. 
 

- «Діяльність педагогічного колективу 

щодо цілеспрямованого розвитку 

творчих здібностей вихованців: 

створення відповідних умов, методичне 

забезпечення, психологічне 

налаштування, аналіз результатів участі 

у творчих конкурсах, змаганнях, 

08.06.2020р. 

 



турнірах» 

11 

Надання якісної методичної допомоги 

керівникам д/о 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 

вересень 

2019р. та 

постійно 

протягом 

року 

Палієнко 

Т.В., 

методисти 

 

12 

Участь у роботі: обласних курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на базі ПОІППО; 

педагогічної практики для студентів 

ПНПУ; обласних семінарів 

позашкільних педагогів 

протягом 

року за 

запитом 

Палієнко 

Т.В., 

методисти 

 

13 
Систематичне оновлення матеріалів на 

стенді «Методичний відділ інформує» 

постійно 1 

раз в 

квартал 

Палієнко 

Т.В., 

методисти 

 

14 
Огляд-конкурс методичних куточків 

керівників д/о Палацу «Мислимо. Діємо. 

Працюємо творчо» 

з 07.10 по 

13.10.2019р. 

КМР,  

керівники 

гуртків 

 

15 

Методичний супровід роботи над 

виховними проєктами в гуртках відділів 

Палацу: 

протягом 

року 
 

 

- художній відділ  
Збронська 

О.В. 
 

- масовий відділ   Березич Ю.В.  

- відділ прикладного мистецтва  Швець О.І.  

- із зав. відділами  Палієнко Т.В.  

16 

«Години методичних порад» з 

керівниками гуртків відділів Палацу з 

питань: 

- «Впровадження освітніх інновацій в 

практику роботи керівника гуртка як 

вектор розвитку професійної 

компетентності»; 

вересень 

2019р. 

 

 

- «Розроблення навчально-методичного 

забезпечення керівником гуртка для 

реалізації навчальної програми»; 

жовтень 

2019р. 

- «Організація діяльності вихованців, 

спрямована на освоєння навчальної 

програми»; 

листопад 

2019. 

- «Організація виховної діяльності 

вихованців у процесі реалізації 

навчальної програми»; 

січень 

2019р. 

- «Забезпечення соціального 

партнерства з батьками вихованців при 

лютий 

2019р. 



вирішенні завдань навчання, 

виховання»; 

- «Педагогічний контроль та оцінювання 

освоєння навчальної програми»; 

березень 

2019р. 

- «Планування освітньої діяльності 

керівника гуртка згідно вимог 

сьогодення» 

травень 

2019р. 

 - масовий відділ  Березич Ю.В.  

 - художній відділ  
Збронська 

О.В. 
 

 - відділ прикладного мистецтва   Швець О.І.  

- із зав. відділами  Палієнко Т.В.  

17 

 

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»; 

січень 

2019р. 

- «Патріотичне виховання дітей: 

традиції,  досвід та сучасні тенденції» 

березень 

2019р. 

- художній відділ 
 

Збронська 

О.В. 
 

- відділ прикладного мистецтва  Швець О.І.  
- масовий відділ  Березич Ю.В.  
- із зав. відділами  Палієнко Т.В.  

18 

 

Відвідування занять молодих та 

малодосвідчених педагогів з метою 

надання методичної допомоги 

1 раз в 

місяць 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

19 

Робота інформаційної служби 

«Правовий простір» на допомогу 

керівникам гуртків Палацу з питань 

виховання правової культури гуртківців, 

профілактики правопорушень тощо 

протягом 

року 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

20 Поповнення банку даних «Мій вибір» 
вересень 

2019р. 
методисти  

21 
Робота в журі т/к «Зоряний 

калейдоскоп» 

згідно з 

графіком 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

22 
Робота постійно діючого 

консультпункту для педагогів Палацу з 

питань атестації 

протягом 

року 
Палієнко Т.В. 

методисти 

 

23 

Робота постійно діючого 

консультпункту з питань організації 

дитячого самоврядування в гуртках 

Палацу  

протягом 

року 
Березич Ю.В. 

 



24 

Розробити план проведення 

моніторингу якості роботи 

педагогічного колективу над 

виховною проблемою Палацу 

до 

16.09.2019р. 
Палієнко Т.В. 

методисти 

 

25 

Розробити інструментарій для 

моніторингового вивчення рівня 

сформованості патріотичних 

ціннісних орієнтацій вихованців 

засобами позашкільної освіти 

до 

28.11.2019р. 
Палієнко Т.В. 

методисти 

 

26 

Провести підсумковий моніторинг 

якості роботи педколективу над 

виховною проблемою Палацу 

«Виховання громадянина-патріота в 

позашкільному навчальному закладі»  

ІІІ квартал 
Палієнко Т.В. 

методисти 

 

27 

Випуск збірки «Досвід. Пошук. 

Результат» (за результатами роботи 

колективу Палацу над виховною 

проблемою «Виховання громадянина-

патріота в позашкільному навчальному 

закладі») 

до 

25.05.2020р. 

Палієнко Т.В. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

28 

Випуск друкованої методичної 

продукції: 

- буклет відділу до 85-річчя Палацу 

до 

18.11.2019р. 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

- буклет «І живу я в Україні і з неї я 

родом» (за наслідками конкурсу 

малюнків в гуртках «Малятко» та 

«Словограй») 

до 
25.11.2019р. 

Палієнко Т.В. 

Швець О.І. 

 

- методичний порадник для керівників 

гуртків «Права дитини в правовому 

контексті» 

до 
29.11.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

- «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 

 

29 
Поповнення методичними  матеріалами 

тематичних добірок, наявних у відділі 

постійно 

протягом 

року 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

30 Розробка методичних матеріалів: 

а) 

Палієнко Т.В.  

Палієнко Т.В. 

 

Методичні розробки:   

- «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 «Дерево 

міцне корінням, а людина – друзями» 

березень 

2020р. 

 

- екологічна гра-вікторина «Вікно в 

природу» 

травень 

2020р. 

 

б) 

Швець О.І.   

Методичні розробки:    

- «Форми та методи педагогічної 

активізації батьків» 

вересень 

2019р. 
Швець О.І. 

 

- «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:    

- конспект першого 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» (для вихованців 

молодшого та середнього шкільного 

віку) 

до 

16.12.2019р. 
 

 

- інтелектуальна гра «Немає переводу 

добрим звичаям народу» 

до 

27.12.2019р. 

 

 

- гра-подорож «Веселий ярмарок у 

Сорочинцях» 

до 

24.01.2020р. 

 

- сценарій свята «Зустрічаємо весну» 

(до свята Масляної) 

до 

14.02.2020р. 

 

- конкурс патріотичної пісні 

«Об’єднані піснею» 

до 

30.04.2020р. 

 

в) 

Хоріщенко Н.В.    

Методичні розробки:    

- методична розробка «Мандрівка по 

методичному мегаполісу» 
 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

- методичні поради «Шляхи 

підвищення професійної 

майстерності керівників гуртків. 

Розмаїття форм та методів роботи – 

запорука успішного виховання 

особистості» 

до 

29.11.2019р. 

 

- методичні поради «Формування 

особистості гуртківця в контексті 

національно-патріотичного 

виховання» 

до 

27.04.2020р. 

 

Сценарії:   

- пізнавально-розважальна програма 

«Люблю Полтаву я свою, вона 

найкраща в цілім світі» (до 76 річниці 

вигнання нацистів з Полтави та до 

Дня міста) 

до 

16.09.2019р. 

 

- експрес-гра «Про права, граючи!» 
до 

15.11.2019р. 
 

- 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 інтелектуального 

спрямування «Вивчай Європу – 

змінюй Україну – країна починається 

з тебе!» 

до 

16.03.2020р. 

 

- профорієнтаційна гра «Знайомтесь – 

видатні українці» 

до 

30.04.2020р. 

 

г) 

Збронська О.В.    

Методичні розробки:  

Збронська 

О.В. 

 

- «SWOT-аналіз у педагогічній 

діяльності» 

жовтень 

2019р. 

 

Сценарії:   

- виховна година 

«Народ мій є! Народ мій буде!» 
вересень 

 

- вікторина  «Про британський 

етикет»  
вересень 

 

- музичне заняття «Інструментальний 

жанр соната» 
жовтень 

Збронська 

О.В. 

 

- усний журнал «Одна батьківщина  - 

і 2-х не буває» 
жовтень 

 

- виховна година 

«Чисте довкілля, чисте сумління» 
листопад 

 

- виховний практикум 

«Життя у стилі Еко» 
листопад 

 

- уроки обережності листопад  

- музичне заняття «Скарби 

проникливих пісень :музична пісенна 

спадщина Леонтовича. 

грудень 

 

- пізнавальна бесіда «Микола 

Лисенко – гетьман української 

музики» 

грудень 

 

- музична  скарбничка «Різдвяні хіти» грудень  

- фешн-крос «Кіндер-мода» січень  

- пізнавальна бесіда «Щоб кожен 

день вас надихав і тішив »  
лютий 

 

- пізнавальна бесіда «Великій світ 

маленької писанки» 
березень 

 

- пізнавальна бесіда «Кібер булінг – 

небезпечна віртуальна агресія».   
березень 

 

- пізнавальна бесіда 

«Дитина і вулиця» 
березень 

 

д) 
Березич Ю.В.    

Методичні розробки:    



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. 
 

 

- віртуальна історична подорож «За 

честь. За славу. За Полтаву» (до 76-ї 

річниці вигнання нацистів з Полтави 

та Дня міста) 

до 

13.09.2019р. 
 

 

- екологічна вікторина «Галявина 

чудес» 
до 

31.01.2020р. 
 

 

- заняття з елементами тренінгу 

«Заговори, щоб я тебе побачив» 

до 

14.02.2020р. 
 

 

- ділова гра «Стратегії переговорів» 
до 

15.03.2020р. 
  

- ворк-шоп «Стратегія лідерства: 

імідж – бренд - репутація» 
до 

17.04.2020р. 
 

 

Підвищення фахового рівня, самоосвіта 

31 
Регулярно відвідувати заняття ШПМ 

«Світоч 
згідно плану 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

32 

Систематично знайомитися з 

матеріалами періодичної преси, 

опрацьовувати методичну літературу 

фахових видань 

постійно 

протягом 

року 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

33 
Систематично працювати з 

нормативними документами про 

позашкільну освіту та освіту в цілому 

постійно 

протягом 

року 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

34 
Систематично знайомитися з новинками 

роботи інших позашкільних навчальних 

закладів через Інтернет ресурси 

постійно 

протягом 

року 

Палієнко Т.В. 

методисти 

 

35 Опрацювати матеріали з наступних тем: 

а) 

Палієнко Т.В.    

«Нормативно-правове забезпечення 

діяльності закладів позашкільної 

вересень 

2018р. 
 

 



освіти у 2019-2020н.р.» 

«Професійний розвиток педагога 

НУШ в умовах формальної, 

неформально та інформальної освіти» 

жовтень 

2018р. 
 

 

«Педагогіка партнерства як умова 

реалізації завдань розвитку 

особистості дитини в контексті 

НУШ» 

грудень 

2018р. 
 

 

«Педагогіка співпраці: суть, ключові 

ідеї, форми та методи» 

лютий 

2019р. 
 

 

«Створення інноваційного 

професійного поля в гуртку через 

впровадження в освітній процес 

нетрадиційних методик» 

квітень 

2019р. 
 

 

б) 

Швець О.І.    

«Шляхи вдосконалення мовної 

компетенції сучасного педагога» 

вересень 

2018р. 
 

 

«Інформаційні технології як засіб 

патріотичного виховання дітей у 

закладі позашкільної освіти» 

жовтень 

2018р. 
 

 

«Інтеграція виховних впливів сім'ї у 

освітньому процесі закладу» 

листопад 

2018р. 
 

 

«Інноваційні технології – шлях до 

формування творчих здібностей та 

пізнавальної активності особистості» 

грудень 

2018р. 
 

 

«Культивування у вихованців потреби 

до морально-духовного багатства» 

лютий 

2019р. 
 

 

«Майстерність керівника гуртка – 

вияв творчої особистості педагога» 

квітень 

2019р. 
 

 

в) 

Березич Ю.В.    

«Новий український правопис: 

основні зміни» 

вересень 

2019р. 
 

 

«Інноваційні форми та методи 

правовиховної та правоосвітньої 

роботи в позашкільному освітньому 

закладі» 

січень 

2020р. 
 

 

"Портфоліо як засіб представлення. 

власної педагогічної діяльності при 

атестації" 

лютий 

2020р. 
 

 

«Волонтерство як приклад втілення 

громадянських цінностей» 

квітень 

2020р. 
 

 

г) 
Хоріщенко Н.В.    
«Аспекти формування позитивного 

клімату серед учасників освітнього 

вересень 

2019р. 
 

 



процесу» 

«Шляхи підвищення професійної 

майстерності керівників гуртків. 

Розмаїття форм та методів роботи – 

запорука успішного виховання 

особистості» 

жовтень 

2019р. 
 

 

«Підвищення ефективності освітнього 

процесу на основі здійснення 

особистісно зорієнтованого підходу до 

гуртківців» 

листопад 

2019р. 
 

 

«Підвищення професійного рівня 

педагогів в умовах зростання іміджу 

позашкільної освіти» 

грудень 

2019р. 
 

 

«Освітній процес у сучасному закладі 

позашкільної освіти: чому і як навчати, 

виховувати» 

лютий 

2020р. 
 

 

«Формування особистості гуртківця в 

контексті національно-патріотичного 

виховання» 

березень 

2020р. 
 

 

«Формування медіа-культури дитини 

засобами позашкільної освіти» 

квітень 

2020р. 
 

 

д) 

Збронська О.В.    

«SWOT аналіз у педагогічній 

діяльності» 

вересень 

2019р. 
 

 

Історія інструментальних жанрів 
жовтень 

2019р. 
 

 

Еко культура у сучасному світі 
листопад 

2019р. 
 

 

Гейміфікація як інструмент в роботі 

керівника гуртка 

грудень 

2019р. 
 

 

Методи розвитку творчого 

спілкування  

лютий 

2020р. 
 

 

Соціально-виховне середовище 

позашкільного навчального закладу 

(закордонний досвід) 

квітень 

2020р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Робота за відкритими комплексними програмами 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

ВКП «Родина»  

Швець О.І. 

 
Методична допомога керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Родина» (за запитом) 

 

 

Розробити:   

- методична розробка «Форми 

та методи педагогічної 

активізації батьків» 

вересень 

2019р. 

 

- виховний захід «Родинне 

виховання: заповіді ввічливості 

та добра» 

до 

21.10.2019р. 

 

- конкурс патріотичної пісні 

«Якщо ти українець – будь 

ним!» 

до 

30.04.2020р. 

 

 

Провести в гуртках  Палацу:    
гурток «Гончарик» (кер. 

Григоренко-Громова В.О) усний 

журнал «Літопис мого роду» 

вересень 

2019р. 
Швець О.І. 

 

гурток «Декоративний розпис» 

(кер. Бондаренко С.Д.) усний 

журнал «Літопис мого роду» 

вересень 

2019р. 
Швець О.І. 

 

гурток «Радіотехнічний» (кер. 

Вірьовкін В.М.) виховний захід 

«Сімейний етикет – шлях до 

щастя дитини» 

жовтень 

2019р. 
Швець О.І. 

 

НХК ат «Барвінок» (кер. Крамар 

Л.О.) етнографічна вітальня 

«Історія моєї родини – в історії 

мого краю» 

листопад 

2019р. 
Швець О.І. 

 

гурток «Чародії» (кер. Костіна 

Н.С.) виховний захід «Родинне 

виховання: заповіді ввічливості і 

добра» 

грудень 

2019р. 
Швець О.І. 

 

гурток «Шашки» (кер. 

Кузьміснький І.Д.) інтелектуальна 

гра «Професії мого роду» 

січень 

2020р. 
Швець О.І. 

 

т/к «Акцент» (кер. Колісник 

Ю.В.) інтелектуальна гра 

«Професії мого роду» 

січень 

2020р. 
Швеь О.І. 

 

гурток англійської мови (кер. 

Лубенець І.І.) виховний захід 

лютий 

2020р. 
Швець О.І. 

 



«Сімейний етикет – шлях до 

щастя дитини» 

гурток «Радіотехнічний» (кер. 

Вірьовкін В.М.) усний журнал 

«Літопис мого роду» 

березень 

2020р. 
Швець О.І., 

Вірьовкін В.М. 

 

гурток «Шашки» (кер. 

Кузьмінський І.Д.) усний журнал 

«Літопис мого роду» 

березень 

2020р. 

Швець О.І., 

Кузьмінський 

І.Д. 

 

НХК сом «Соняшник» (кер. Юхно 

К.В.) виховний захід «Сімейний 

етикет – шлях до щастя дитини» 

квітень 

2020р. 
Швець О.І. 

 

НХК ат «Барвінок» (кер. 

Безгрєшнова Т.Ю.) виховний 

захід «Сімейний етикет – шлях до 

щастя дитини» 

травень 

2020р. 
Швець О.І. 

 

2 

ВКП «Батьківщина. Рідний 

край» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Батьківщина. Рідний край» 

(за запитом) 

 

Хоріщенко Н.В. 

 

Розробити:   

- методичні поради 

«Формування особистості 

гуртківця в контексті 

національно-патріотичного 

виховання» 

до 

27.04.2020р. 

 

- 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 

інтелектуального спрямування 

«Вивчай Європу – змінюй 

Україну – країна починається з 

тебе!» 

до 

16.03.2020р. 

 

- профорієнтаційна гра 

«Знайомтесь – видатні 

українці» 

до 

30.04.2020р. 

 

Провести в гуртках Палацу:    



 пізнавально-ігрову програму для 

вихованців молодшого шкільного 

віку «Мій рідний край – куточок 

батьківщини» в гуртках: 

  

 

- «Малятко», «Словограй» 10.09.2019р. Хоріщенко Н.В.  

- «Юний дизайнер» 11.09.2019р. Хоріщенко Н.В.  
пізнавальну бесіду для вихованців 

середнього шкільного віку 

«Українська національна 

символіка» в гуртках: 

  

 

- НХК ат «Барвінок» 07.10.2019р. Хоріщенко Н.В.  
- спортивно-танцювальний 

клуб «Акцент» 
23.10.2019р. Хоріщенко Н.В. 

 

інтелектуальну гру «Мій 

рідний край – моя країна» в 

гуртках: 

  

 

- ЗХК арт-студія «Браво» 05.02.2020р. Хоріщенко Н.В.  

- театр мод «Перспектива» 13.02.2020р. Хоріщенко Н.В.  

виховний захід 

інтелектуального спрямування 

«Вивчай Європу – змінюй 

Україну – країна починається з 

тебе!»  (середній, старший 

шкільний вік) в гуртках: 

  

 

- НХК сом «Соняшник» 22.04.2020р. Хоріщенко Н.В.  

- НХК гурток «Господарочка» 30.04.2020р. Хоріщенко Н.В.  

3 

Інформаційна служба 

«Правовий простір» 
 

Хоріщенко Н.В. 

 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за ІС 

«Правовий простір» (за запитом) 

 

 

Підготовка матеріалів та випуск 

методичного порадника для 

керівників гуртків «Права дитини 

в правовому контексті» 

до 

29.11.2019р. 

 

Розробити   

- експрес-гра «Про права, 

граючи!» 

до 

15.11.2019р. 

 

Провести в гуртках Палацу:    
експрес-гру «Про права, граючи!» 

в гуртках: 
  

 

- «Гончарик» 19.11.2019р. Хоріщенко Н.В.  

- НХК сом «Соняшник» 29.11.2019р. Хоріщенко Н.В.  

- гурток «Авіамодельний» 09.12.2019р. Хоріщенко Н.В.  

- гурток «Радіотехнічний» 10.12.2019р. Хоріщенко Н.В.  



4 

ВКП «Ідеал»    
Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Ідеал» (за запитом) 

 

Збронська О.В. 

 

Розробити:   

- виховна година 

«Народ мій є! Народ мій буде!» 
вересень 

 

- вікторина  «Про британський 

етикет»  
вересень 

 

- музичне заняття «Скарби 

проникливих пісень :музична 

пісенна спадщина Леонтовича. 

грудень 

 

- пізнавальна бесіда «Микола 

Лисенко – гетьман української 

музики» 

грудень 

 

Провести в гуртках Палацу:    
виховна година «Народ мій є – 

народ мій буде»  в гуртках: 
  

 

- «Шашки» (кер. 

Кузьмінський І.Д.) 
вересень Збронська О.В. 

 

- «Щебетунчики» (кер. 

Збронська О.В.) 
вересень Збронська О.В. 

 

вікторина «Про британський 

етикет» в т/к «Акцент» (кер. 

Колісник Ю.В.) 

вересень  Збронська О.В. 

 

виховна година «Народ мій є – 

народ мій буде» в гуртках: 
  

 

- НХК гурток «Господарочка» 

(кер. Сидоренко Л.І.) 
листопад Збронська О.В. 

 

- т/к «Акцент» (кер. Колісник 

Ю.В.) 
листопад Збронська О.В. 

 

музичне заняття «Скарби 

проникливих пісень. Музично-

пісенна спадщина Н.Леонтовича» 

в гуртках: 

  

 

- ЗХК вокальна студія «Нове 

покоління» (кер. Котенко 

В.О.) 

грудень Збронська О.В. 

 

- ансамбль «Перлинки» (кер. 

Вараховба Т.В.) 
грудень Збронська О.В. 

 

пізнавальна бесіда «Микола 

Лисенко – гетьман української 

музики» в гуртках: 

  

 

- гурток по класу цимбал (кер. 

Кретович Н.І.) 
січень Збронська О.В. 

 



- гурток по класу акордеону 

(кер. Коломацька Т.П.) 
лютий Збронська О.В. 

 

Тести «Уроки музики» в гуртку 

по класу фортепіано (кер. Дегтярь 

Т.О.) 

січень Збронська О.В. 

 

5 

ВКП «Кругозір»    
Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Кругозір» (за запитом) 

 

Збронська О.В. 

 

Розробити:   

- усний журнал «Одна 

батьківщина  - і 2-х не буває» 
жовтень 

 

- музична  скарбничка 

«Різдвяні хіти» 
грудень 

 

- пізнавальна бесіда «Великій 

світ маленької писанки» 
березень 

 

Провести в гуртках Палацу:    
музична скарбничка «Різдвяні 

хіти» в гуртках: 
  

 

- ЗХК вокальна студія «Нове 

покоління» (кер. Котенко В.О.) 
січень Збронська О.В. 

 

- ансамбль «Перлинки» (кер. 

Вараховба Т.В.) 
січень Збронська О.В. 

 

пізнавальна бесіда «Великий світ 

маленької писанки» в гуртках: 
  

 

- гурток по класу фортепіано 

(кер. Дегтярь Т.О.) 
квітень Збронська О.В. 

 

- «Щебетунчики» квітень Збронська О.В.  

6 

ВКП «Лідер»  

Березич Ю.В. 

 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Лідер» (за запитом) 

 

 

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. 

 

- інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя Палацу) 

(для вихованців всіх вікових 

категорій) 

до 

09.09.2019р. 

 



- інформаційно-практичне 

заняття «Заговори, щоб я тебе 

побачив» 

до 

14.02.2020р. 

 

- інформаційно-практичне 

заняття «Стратегія лідерства: 

імідж – бренд - репутація» 

до 

17.04.2020р. 

 

7 

ВКП «Екосвіт»  

Березич Ю.В. 

 
Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Екосвіт» (за запитом) 

 

 

Розробити:   

- екологічна вікторина 

«Галявина чудес» 

до 

31.01.2020р. 

 

Провести в гуртках Палацу:    
Екологічна вікторина «Галявина 

чудес» в гуртках: 
  

 

- НХК гурток «Господарочка» 

(кер. Сидоренко Л.І.) 
лютий Березич Ю.В. 

 

- т/к «Акцент» (кер. Сироткін 

М.Д.) 
лютий Березич Ю.В. 

 

- гурток «Тінейджер» (кер. 

Березич Ю.В.) 
квітень Березич Ю.В. 

 

- гурток «Ідеал» (кер. Сердюк 

О.М.) 
квітень  Березич Ю.В. 

 

8 

ВКП «Традиції»    
Методична допомога керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Родина» (за запитом) 

  

 

Провести в гуртках Палацу:    
віртуальна екскурсія «Опішне – 

столиця гончарного мистецтва» в 

гуртках:  

листопад Швець О.І. 

 

- «Малятко» (кер. Палієнко 

Т.В.) та «Словограй» (кер. 

Швець О.І.) 

  

 

- ансамбль «Перлинка» (кер. 

Вараховба Т.В.) 
грудень Швець О.І. 

 

 

 

 

 

 



VІ. Масова робота 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

ВЕРЕСЕНЬ    

- віртуальна історична подорож 

«За честь. За славу. За 

Полтаву» (до 76-ї річниці 

вигнання нацистів з Полтави та 

до Дня міста) 

19.09.2019р. Березич Ю.В.  

- пізнавально-розважальна 

програма «Люблю Полтаву я 

свою, вона найкраща в цілім 

світі» (до 76-ї річниці вигнання 

нацистів з Полтави та до Дня 

міста) 

20.09.2019р. Хоріщенко Н.В.  

- інфодайджест  «Палац від А 

до Я. 85 років на зустріч 

часу…» (до 85-річчя Палацу) 

(для вихованців всіх вікових 

категорій) 

з 

25.09.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 
 

2 

ЖОВТЕНЬ    

Акція «Мій подарунок 

захиснику України» 

до 

10.10.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

Пізнавально-розважальний турнір 

«Козак вкраїнську любить мову, 

він завжди здержить своє слово» 

(для вихованців середнього 

шкільного віку) (каб. 41) 

16.10.2019р. Хоріщенко Н.В. 

 

Акція «5 картоплин» 
протягом 

місяця 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

- інфодайджест  «Палац від А до 

Я. 85 років на зустріч часу…» (до 

85-річчя Палацу) (для вихованців 

всіх вікових категорій) 

протягом 

місяця 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

3 

ЛИСТОПАД    

Акція «Свічка пам’яті»  
18-

23.11.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

Конкурс вітальних листівок 

«Віват, Палац» (до 85-річчя 

Палацу) 

до 

18.11.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

4 ГРУДЕНЬ    



Конкурс вітальних листівок 

«Віват, Палац» (до 85-річчя 

Палацу) 

до 

09.12.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

Новорічна розважально-ігрова 

програма «Новорічна 

Грайландія» в гуртках 

«Малятко» та «Словограй» 

26.12.2019р. 
Палієнко Т.В., 

Швець О.І. 

 

Акції «Діти-дітям»  
до 

17.12.2019р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

5 

СІЧЕНЬ    

Новорічний капусник для дітей 

– учасників новорічних заходів 

у Палаці (участь) 

січень 

2020р. 
методисти 

 

Тиждень національно патріотичного виховання: 
20-26.01.2020р. 

- віртуальна подорож «Нехай 

веселка над країною заграє, 

мир і щастя в рідний дім 

назавжди завітають» 

21.01.2020р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

- інтелектуальна гра «Мій 

рідний край – моя країна» 
22.01.2020р. 

 

 - конкурс читців 

(декламаторів) «Єдині ми – 

єдина Україна» (до Дня 

Соборності України) 

24.01.2020р. 

 

Інтелектуальна гра «Немає 

переводу добрим звичаям 

народу» (каб. № 41) 

29.01.2020р. Швець О.І. 

 

6 

ЛЮТИЙ    

Фешн-крос «Кіндер мода» (для 

гуртків методичного відділу) 

лютий 

2020р. 
Збронська О.В. 

 

7 

БЕРЕЗЕНЬ    

Гра-вікторина «На варті життя. 

Обізнаний – значить 

озброєний» 

23-

29.03.2020р. 

Березич Ю.В., 

рада активу 

Палацу 

 

8 

КВІТЕНЬ    

Виховний практикум «Життя у 

стилі Еко» (для вихованців 

середнього шкільного віку) 

квітень 

2020р. 
Збронська О.В. 

 

9 

ТРАВЕНЬ 

Тиждень сім’ї «Рід. Родина. 

Україна» 

04-

10.05.2020р. 
Швець О.І. 

 

Конкурс патріотичної пісні  

«Пісенний вернісаж»  
08.05.2020р. Швець О.І. 

 



VІІ. Робота з батьками та громадськими 

організаціями 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Гурток «Малятко»  

Палієнко Т.В. 

 

 Батьківські збори з тем:   

- «Мистецтво бути разом: 

дитина, родина, колектив» 

вересень 

2019р. 
 

- «Розмови про важливе» січень 2020р.  

- «Щастя дитини в руках 

дорослих» 
травень 

2020р. 
 

2 

Гурток «Словограй»  

Швець О.І. 

 

Батьківські збори з тем:   

- «Будемо щасливі разом» 
вересень 

2019р. 
 

- «Батьки та діти: відповідальне 

батьківське виховання» 
січень 2020р.  

- «Сходинки розуміння, або Як 

краще любити свою дитину» 
травень 

2020р. 
 

3 

Гурток «Весела абетка»  

Швець О.І. 

 

Батьківські збори з тем:   

- «Будемо щасливі разом» 
вересень 

2019р. 
 

- «Батьки та діти: відповідальне 

батьківське виховання» 
січень 2020р.  

- «Сходинки розуміння, або Як 

краще любити свою дитину» 
травень 

2020р. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VІІІ. Співпраця з  батьківським комітетом 
відділу 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 
Організувати роботу батьківських комітетів 

гуртків та відділу 
вересень 

2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники гуртків 

2 

Залучати батьків до участі у освітньому 

процесі через участь у проведенні спільних 

виховних заходів, відкритих занять, 

навчальних занять, екскурсій 

протягом 

року 
керівники гуртків 

3 

Підвищувати психолого-педагогічну 

культуру батьків через участь у роботі 

школи батьківства «Сімейна розмова» 

протягом 

року 

Палієнко Т.В., 

керівники гуртків 

4 

 Батьківські збори у відділі з тем:  

Палієнко Т.В. 

- «Взаємодія Палацу і сім'ї у вихованні 

дітей. Основні завдання роботи 

батьківського комітету відділу» 

вересень 

2019р. 

- «Проведення спільних виховних заходів, 

участь батьків у освітньому процесі – 

запорука успішного виховання дітей. 

Інформація про роботу батьківського 

комітету відділу» 

січень 

2020р. 

- «Спільна робота батьків і педагогів: 

проблеми, досвід, перспективи. Підсумки 

роботи батьківських комітетів гуртків та 

відділу за 2010-2020н.р.» 

травень 

2020р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІХ. Керівництво і контроль 
 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Плановий контроль:  

Палієнко Т.В. 

- ведення журналів планування та обліку 

роботи 
протягом року 

(щомісячно) 

- ведення банків даних, поповнення 

методичних добірок новими матеріалами 
постійно 

- організація освітнього процесу в гуртках, 

проведення навчальних занять в гуртках 

відділу (відвідування занять) 

згідно з 

графіком 

- проведення виховних та масових заходів в 

гуртках відділу 
згідно з 

графіком 

- ведення документації працівниками відділу 
в кінці кожного 

місяця 

- організація роботи з батьками протягом року 

- ведення журналів інструктажів з безпеки 

життєдіяльності вихованців 

листопад 
2019р., 

січень 2020р., 

червень 2020р. 

2 

Підсумковий контроль:  

Палієнко Т.В. 

- аналіз виконання навчальних планів і програм 

за І та ІІ півріччя (перевірка журналів) 
до 27.12.2019р. 

до 29.05.2020р. 

- аналіз роботи керівників гуртків відділу в 

канікулярний період 

до 11.11.2019р. 

до 13.01.2020р. 

до 06.04.2020р. 

до 21.08.2020р. 

- аналіз виконання квартальних планів 

освітньої діяльності 

до 22.11.2019р. 

до 24.02.2020р. 

до 25.05.2020р. 

- проведення відкритих занять в гуртках 

відділу 
згідно з 

графіком 

3 

Оперативний контроль:  

Палієнко Т.В. 

- відвідування занять вихованцями гуртків 

відділу, контроль за наповнюваністю в гуртках 
постійно 

- дотримання вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, санітарно-гігієнічного,  

температурного режимів під час проведення 

освітнього процесу 

постійно 

- участь вихованців у конкурсах різного рівня протягом року 

 

 

 

 

 

 



Х. Охорона праці, безпека життєдіяльності та 
цивільний захист 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 
Підготовка навчальних кабінетів відділу до 

нового навчального року. Отримання актів-

дозволів 

до 02.09.2019р. 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків 

2 

Забезпечити виконання законодавчих актів з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії та гігієни, пожежної 

безпеки 

постійно 

Палієнко Т.В., 

керівники 

гуртків 

3 
Провести інструктажі з охорони праці з 

керівниками гуртків відділу 

до 09.09.2019р. 

до 23.03.2020р. 

та в разі 

потреби 

Палієнко Т.В. 

4 
Провести інструктажі з безпеки 

життєдіяльності з вихованцями гуртків відділу 

до 16.09.2019р. 

до 23.03.2020р. 

та в разі 

потреби 

керівники 

гуртків 

5 
Перевіряти журнали інструктажів з безпеки 

життєдіяльності вихованців гуртків відділу  

в кінці кожного 

кварталу 
Палієнко Т.В. 

6 
Контролювати стан електроосвітлення в 

навчальних кабінетах відділу 
постійно Палієнко Т.В. 

7 
Оформити необхідну інструктивно-методичну 

документацію з охорони праці у відділі 
до 02.09.2019р. Палієнко Т.В. 

8 Робота з БЖД в гуртках відділу  

Палієнко Т.В. 
а) 

Гурток «Малятко»  

- виховна година «Чи безпечні мобільні 

телефони» 
листопад 

- вікторина «Чи знаєте ви?» березень 

- виховна година «Безпечний відпочинок. 

Основні правила» 
травень 

б) 

Гурток «Словограй»  

Швець О.І. 

Провести:  

- інтерактивний виховний захід «Чарівні 

кольори» 
жовтень 

- година спілкування «Наодинці вдома. 

Небезпечні місця у твоєму будинку» 
грудень 

- інформаційна хвилинка «Безпека зимових 

розваг. Переохолодження» 
січень 

- вікторина «Чи знаєте ви?» березень 

- пізнавально-ігрова програма «Щоб не 

трапилось біди, обережні будьте ви!» 
травень 

в) 
Гурток «Весела абетка»  

Швець О.І. 
Провести:  



- інтерактивний виховний захід «Чарівні 

кольори» 
жовтень 

- година спілкування «Наодинці вдома. 

Небезпечні місця у твоєму будинку» 
грудень 

- інформаційна хвилинка «Безпека зимових 

розваг. Переохолодження» 
січень 

- вікторина «Чи знаєте ви?» березень 

- пізнавально-ігрова програма «Щоб не 

трапилось біди, обережні будьте ви!» 
травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до плану 

 

Робота над виховною проблемою Палацу 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Доповнення орієнтовної тематики 

виховних заходів до Програми 

роботи над виховною проблемою 

Палацу на 2019-2020р.р.  

до 

02.09.2019р. 

 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

 

2 

Провести підсумковий 

моніторинг якості роботи 

педколективу над виховною 

проблемою Палацу «Виховання 

громадянина-патріота в 

позашкільному навчальному 

закладі»  

протягом ІІІ 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

методисти 

 

3 
Тиждень національно-

патріотичного виховання 

20-

26.01.2020р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

4 

Конкурс читців (декламаторів) 

«Єдині ми – єдина Україна» (до 

Дня Соборності України) 

24.01.2020р. Хоріщенко Н.В. 

 

5 
Конкурс патріотичної пісні 

«Об’єднані піснею» 
08.05.2020р. Швець О.І. 

 

6 

Випустити збірку «Досвід. 

Пошук. Результат» (за 

результатами роботи колективу 

Палацу над виховною проблемою 

«Виховання громадянина-патріота 

в позашкільному навчальному 

закладі») 

до 

25.05.2020р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко Н.В. 

 

7 

Організувати випуск власної 

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. 

 

8 

- брошура «Патріотичні 

фізкультхвилинки для кожної 

дитинки» 

жовтень 

2019р. 
Швець О.І. 

 

9 

- «Єдині ми – єдина Україна!» 

(сценарії кращих виховних 

заходів педагогів Палацу 

патріотичного спрямування) 

до 

25.05.2020р. 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко Н.В., 

методисти 

 



10 

Розробити:    

Методичні розробки:    

- «Патріотизм як цінність. 

Формування патріотичних 

ціннісних орієнтацій у 

вихованців засобами 

позашкільної освіти» 

грудень 

2019р. 

Палієнко Т.В. 

 

- «Патріотичне виховання: 

необхідність, сутність, 

завдання, напрями» 

лютий 

2020р. 

 

Сценарії:   

- виховна година «Національні 

символи України» 

січень 

2020р. 

 

11 

Розробити:    

Сценарії:    

- віртуальна екскурсія «Опішне 

– столиця гончарного 

мистецтва» 

до 

23.09.2019р. 

Швець О.І. 

 

- інтелектуальна гра «Немає 

переводу добрим звичаям 

народу» 

до 

27.12.2019р. 

 

- гра-подорож «Веселий 

ярмарок у Сорочинцях» 

до 

24.01.2020р. 

 

- конкурс патріотичної пісні 

«Якщо ти українець – будь 

ним!» 

до 

30.04.2020р. 

12 

Розробити:    

Методичні розробки:    

- методичні поради 

«Формування особистості 

гуртківця в контексті 

національно-патріотичного 

виховання» 

до 

27.04.2020р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

Сценарії:   

- 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 до  



інтелектуального спрямування 

«Вивчай Європу – змінюй 

Україну – країна починається з 

тебе!» 

16.03.2020р. 

- профорієнтаційна гра 

«Знайомтесь – видатні українці» 

до 

30.04.2020р. 

 

13 

Розробити:  

Збронська О.В. 

 

Сценарії:   

- виховна година 

«Народ мій є! Народ мій буде!» 
вересень 

 

- усний журнал «Одна 

батьківщина  - і 2-х не буває» 
жовтень 

 

- музичне заняття «Скарби 

проникливих пісень :музична 

пісенна спадщина Леонтовича. 

грудень 

 

- пізнавальна бесіда «Микола 

Лисенко – гетьман української 

музики» 

грудень 

 

- пізнавальна бесіда «Великій 

світ маленької писанки» 
березень 

 

 Розробити:  

Березич Ю.В. 

 

 Методичні розробки:   

 

Інфодайджест  «Палац від А до 

Я. 85 років на зустріч часу…» 

(виступ на ШПМ «Світоч» 

до 

29.11.2019р. 

 

 Сценарії:   

 

- інфодайджест  «Палац від А до 

Я. 85 років на зустріч часу…» 

(до 85-річчя Палацу) (для 

вихованців всіх вікових 

категорій) 

до 

09.09.2019р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до плану 

 

Робота над виховними проєктами відділу 
 

Пізнавально-виховний проєкт «Я відкриваю світ» (кер. 

Збронська О.В.) 
1. Пізнавальна бесіда «Щоб кожен день вас надихав і тішив» - березень  

2. Пізнавальна бесіда «Кібер-булінг – небезпечна віртуальна агресія» - 

грудень, квітень. 

3. «Уроки обережності» – грудень , березень 

4. Виховна година «Дитина і вулиця» - березень 

5. Фешн-крос «Кіндер-мода» - лютий  

6. Музичне заняття «Інструментальний жанр Соната» - листопад 

 

Пізнавальний проєкт «Еко - стрім» (кер. Збронська О.В.) 

1. Виховна година «Чисте довкілля, чисте сумління»   - квітень 

2. Виховний практикум «Життя у стилі Еко»  - березень 

 

 

Соціальний проєкт «Той, хто бере,- наповнює долоні, той, 

хто дає,- наповнює серця» 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Скоординувати роботу з 

педагогами Палацу за 

соціальним проєктом «Той, хто 

бере, - наповнює долоні, той, 

хто дає, - наповнює серця» 

вересень 

2019р. 

 

Березич Ю.В. 

 

 

2 
Акція «Мій подарунок 

захиснику України»  
до 

10.10.2019р. 

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу 

 

3 Акція «5 картоплин»  
протягом 

жовтня 

2019р. 

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу 

 

4 Акція «Діти - дітям 
до 

17.12.2019р. 

Березич Ю.В., 

Рада активу 

Палацу 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітньо-виховний проєкт «Екскурсійна діяльність» 
1. Екскурсія по Палацу «Країна щасливого дитинства» (до 85-річчя 

Палацу)  

жовтень 2019р. 

Палієнко Т.В., Швець О.І. 

КЗ «Полтавський Палац  дитячої та юнацької  

творчості Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

2. Екскурсія до обласного академічного театру ляльок «Лялькарями не 

народжуються» 

березень 2020р. 

Палієнко Т.В., Швець О.І. 

Полтавський обласний академічний театр ляльок 

 

 

 

 

План заходів за освітньо-виховним проєктом з 

громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, 

Полтавщина – душа країни» 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

 

Пізнавально-ігрова програма 

«Мій рідний край – куточок 

батьківщини» (проєкт «Моя 

країна – Україна…») 

12.09.2019р. 
(«Словограй») 

Хоріщенко Н.В., 

Швець О.І. 
 

16.09.2019р. 

17.092019р. 
Хоріщенко Н.В., 

Палієнко Т.В. 

 

2 

Пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську 

любить мову, він завжди 

здержить своє слово» 

16.10.2019р. Хоріщенко Н.В. 

 

3 

Віртуальна подорож «Нехай 

веселка над країною заграє, мир 

і щастя в рідний дім назавжди 

завітають» 

21.01.2020р. Хоріщенко Н.В. 

 

4 
Інтелектуальна гра «Мій рідний 

край – моя країна» 
22.01.2020р. Хоріщенко Н.В. 

 

5 

Конкурс читців (декламаторів) 

«Єдині ми – єдина Україна» (до 

Дня Соборності України) 

24.01.2020р. Хоріщенко Н.В. 
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор Палацу 

_____________ В.Д.Дрозд 

«___»___________ 2019р. 

 

План роботи ШПМ «Світоч» на 2019-2020н.р. 
 

1. «Сучасне навчальне заняття як важлива сходинка у професійному 

зростанні керівника гуртка» 

30.09.2019р. 

Палієнко Т.В. 

 

2. «Мовознавчий турнір для педагогів «Краща мова єднання – це 

українська» 

28.10.2019р. 

Швець О.І. 

 

3. «SWOT-аналіз у педагогічній діяльності» 

18.11.2019р. 

Збронська О.В. 

 

4. «Палац від А до Я. 85 років на зустріч часу…»  

30.12.2019р. 

Березич Ю.В. 

 

5. «Професійна мобільність педагога» 

03.02.2020р. 

Онуфрієнко Л.О. 

 

6. «Використання ігрової методики в освітньому процесі Палацу» 

16.03.2020р. 

Гончарова А.О. 

 

7. «Мандрівка по методичному мегаполісу» 

27.04.2020р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор Палацу 

_____________ В.Д.Дрозд 

«___»___________ 2019р. 

 

 

План роботи ШМП «Сходинки до майстерності» на 

2019-2020н.р. 

 
1. Модель компетентного керівника гуртка. Пам’ятка педагога-

початківця 

вересень 

2. Освітній процес у сучасному закладі позашкільної освіти: чому і як 

навчати, виховувати. 

жовтень 

 

3. Напрями виховної роботи в гуртку. Проведення заходів 

патріотичного, національного та громадянського виховання підростаючого 

покоління в рамках роботи над виховною проблемою Палацу. 

листопад 

 

4. Зміст, форми, технології роботи керівника гуртка з батьками 

вихованців. 

грудень 

 

5. Відвідування молодими педагогами навчальних занять керівників 

гуртків – методистів згідно напрямів діяльності. 

березень-квітень 

 

6. Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи 

підвищення професійної майстерності молодого педагога. 

травень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екскурсійна діяльність в гуртках відділу 

 
Гурток «Малятко» (кер. Палієнко Т.В.): 

 

1.  Екскурсія по Палацу «Місто щасливого дитинства» 

жовтень 2019р. 

 

2.  Екскурсія до Полтавського обласного академічного театру ляльок 

березень 2020р. 

 

 

 

 

Гурток «Словограй» (кер. Швець О.І.) 

 

1.  Екскурсія по Палацу «Місто щасливого дитинства» 

жовтень 2019р. 

 

2.  Екскурсія до Полтавського обласного академічного театру ляльок 

березень 2020р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор Палацу 

_____________ В.Д.Дрозд 

«___»___________ 2019р. 

 

План заходів тижня сім’ї «Рід. Родина. Україна» 

(відп. Швець О.І.) 
 

 

1. Інформаційний стенд. Уроки мудрості для батьків «Навчаємось 

впродовж життя» 

04.05.2020р. 

вестибюль І поверху 

(Швець О.І.) 

 

2. Виставка малюнків «Щасливий день моєї родини»  

04.05.2020р. 

вестибюль І поверху 

(Швець О.І.,  

керівники гуртків Палацу) 

 

3. Фотовиставка «Я у родині» 

05.05.2020р. 

вестибюль І поверху 

(Швець О.І., 

керівники гуртків) 

 

4. Інтерактивна справа «Нехай життя дарує радість» 

06.05.2020р. 

вестибюль І поверху 

(Швець О.І.) 

 

5. Фольклористична ігрова програма «Червона калина – то наша 

родина» (для вихованців художнього відділу) 

07.05.2020р. 

(Швець О.І.,  

каб. № 36) 

 

 

6. Конкурс патріотичної пісні «Об’єднані піснею» (серед всіх учасників 

освітнього процесу) 

08.05.2020р. 

Швець О.І. 

фоє І пов. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор Палацу 

_____________ В.Д.Дрозд 

«___»___________ 2019р. 

 
 

 

 

 

План заходів Тижня національно-патріотичного виховання в 

рамках реалізації освітньо-виховного проєкту з громадянсько-

патріотичного виховання «Моя країна – Україна. Полтавщина – душа 

країни» 

 

 

1. Оформлення інформаційного стенду з національно-патріотичного 

виховання для всіх учасників освітнього процесу (вихованців, батьків, 

педагогів) 

20.01.2020р. 

фойє І поверху 

 

2. Віртуальна подорож «Нехай веселка над країною заграє, мир і щастя 

в рідний дім назавжди завітають» (для вихованців молодшого та середнього 

шкільного віку) для гуртків методичного відділу та відділу прикладного 

мистецтва 

21.01.2020р. 

каб. № 39, 41 

 

3. Інтелектуальна гра «Мій рідний край – моя країна» (для вихованців 

середнього шкільного віку) для гуртків художнього та масового відділів 

22.01.2020р. 

каб. № 41 

 

4. Конкурс читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна» (до Дня 

Соборності України) для всіх учасників освітнього процесу 

24.01.2020р. 

фойє І поверху 

 

 

 

 

 

 

 


