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І. Організаційна робота 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Планування освітньої діяльності:  

Хоріщенко 

Н.В. 

 

- І квартал 
до 

09.09.2019р. 
 

- ІІ квартал 
до 

11.11.2019р. 
 

2 
Планування роботи на осінні 

канікули 
до 

21.10.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

3 
Забезпечення систематичного 

інформаційного супроводу 

освітнього процесу на сайті  Палацу 

постійно 
протягом 

кварталу 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

4 

Узгодження з педагогами Палацу 

заходи по реалізації ВКП 

«Батьківщина. Рідний край», ІС 

«Правовий простір» 

до 
06.09.2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

5 
Організація випуску власної 

друкованої методичної продукції 
протягом 

кварталу 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

6 
Оновлення матеріалів на стенді: 

"Методичний відділ інформує" 

вересень 

2019р. та 

протягом 
кварталу 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

7 

Зміцнення зв’язків з ПНПУ, 

ПОІППО, ММК, іншими 

закладами позашкільної освіти 

міста та області, громадськими 

організаціями для співпраці з 

виконання завдань позашкільної 

освіти 

протягом 

навчального 
року 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

8 
Формування підписки на 

періодичну пресу 

листопад-
грудень 

2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ. Інструктивно-методична робота 
 

№ 

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. 
Хоріщенко Н.В. 

 

2 

Розробка Положення конкурсу 

читців (декламаторів) «Єдині ми – 

єдина Україна»  (до Дня 

Соборності України) 

до 

02.09.2019р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

3 

Надання якісної методичної 

допомоги керівникам гуртків 

художнього відділу 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 

кварталу 

Хоріщенко Н.В. 

 

4 

Участь у роботі обласних курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на базі 

ПОІППО; педагогічної практики 

для студентів ПНПУ; обласних 

семінарів позашкільних педагогів 

протягом 

кварталу за 

запитом 

Хоріщенко Н.В. 

 

5 

Систематичне оновлення 

матеріалів на стенді «Методичний 

відділ інформує» згідно з 

вимогами сьогодення та запитами 

керівників гуртків Палацу 

постійно 1 

раз в 

квартал 

Хоріщенко Н.В. 

 

6 

Робота інформаційної служби 

«Правовий простір» на допомогу 

керівникам гуртків Палацу з 

питань виховання правової 

культури гуртківців, 

профілактики правопорушень 

тощо 

протягом 

кварталу 
Хоріщенко Н.В. 

 

7 
Робота постійно діючого 

консультпункту для педагогів 

Палацу з питань атестації 

протягом І 

кварталу 
Хоріщенко Н.В. 

 

8 
Підготовка матеріалів та випуск 

методичного порадника для 

керівників гуртків «Права дитини 

до 

29.11.2019р. 
Хоріщенко Н.В. 

 



в правовому контексті» 

9 
Поповнення новими матеріалами 

тематичних добірок, наявних у 

відділі 

постійно 

протягом 

кварталу 

Хоріщенко Н.В. 
 

10 

Розробка методичних матеріалів: 

- методичні поради «Шляхи 

підвищення професійної 

майстерності керівників 

гуртків. Розмаїття форм та 

методів роботи – запорука 

успішного виховання 

особистості» 

до 

29.11.2019р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

- експрес-гра «Про права, 

граючи!» 

до 

15.11.2019р. 

 

Підвищення фахового рівня, самоосвіта 

11 
Регулярно відвідувати заняття 

ШПМ «Світоч 
згідно плану Хоріщенко Н.В. 

 

12 

Систематично знайомитися з 

матеріалами періодичної преси, 

опрацьовувати методичну 

літературу фахових видань 

постійно 

протягом 

кварталу 

Хоріщенко Н.В. 

 

13 

Систематично працювати з 

нормативними документами 

про позашкільну освіту та 

освіту в цілому 

постійно 

протягом 

кварталу 

Хоріщенко Н.В. 

 

14 

Систематично знайомитися з 

новинками роботи інших 

позашкільних навчальних 

закладів через Інтернет ресурси 

постійно 

протягом 

кварталу 

Хоріщенко Н.В. 

 

15 

Опрацювати матеріали з наступних тем: 
«Аспекти формування 

позитивного клімату серед 

учасників освітнього процесу» 

до 

30.09.2019р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

«Шляхи підвищення професійної 

майстерності керівників гуртків. 

Розмаїття форм та методів роботи 

– запорука успішного виховання 

особистості» 

до 

28.10.2019р. 

 

«Підвищення ефективності 

освітнього процесу на основі 

здійснення особистісно 

зорієнтованого підходу до 

гуртківців» 

до 

29.11.2019р. 

 

 

 



ІІІ. Робота за відкритими комплексними програмами 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

ВКП «Батьківщина. Рідний 

край» 

Надавати допомогу керівникам 

гуртків в організації та 

проведенні виховних заходів за 

ВКП «Батьківщина. Рідний край» 

(за запитом) 

 Хоріщенко Н.В. 

 

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. 

 

2 

Інформаційна служба 

«Правовий простір» 
  

 

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.  

 

 



ІV. 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. 

 

Хоріщенко Н.В. 

 

2 

Розробити:    

- експрес-гра «Про права, 

граючи!» 

до 

15.11.2019р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

V. Масова робота 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Пізнавально-розважальний 

турнір «Козак вкраїнську 

любить мову, він завжди 

здержить своє слово» 

16.10.2019р. Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Охорона праці, безпека життєдіяльності 
та цивільний захист 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Доповнити новими матеріалами тематичну 

добірку «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» 

протягом 

кварталу 
Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 


