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І. ВСТУП 
 

Позашкільна освіта виконує вкрай важливі завдання, спрямовані на 

забезпечення потреб і мотивів дітей до пізнання і творчості; формування 

системи ціннісних орієнтацій національно-патріотичного виховання; 

виявлення, підтримку та розвиток обдарованих і талановитих дітей; 

здійснення профорієнтаційної роботи, упровадження допрофесійної 

підготовки відповідно до здібностей дітей; соціалізацію дітей та юнацтва у 

вільний час, організацію дозвілля; попередження бездоглядності, 

безпритульності та правопорушень. 

Позашкільна освіта – важлива ланка в структурі освіти України, а її 

значимість у тому, що для дітей – це розвиток пізнавальної, практичної, 

творчої та соціальної компетентності особистості, можливість самореалізації 

у майбутньому; для батьків – безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний 

час у позашкільних та інших навчальних закладах, їх навчання, виховання, 

розвиток, соціалізація, допомога у підготовці самостійного відповідального 

життя; для держави – одна з найефективніших інвестицій у найближче і 

віддалене майбутнє. 

І саме від професійної компетентності педагога та його вміння 

трансформувати свої знання учневі значною мірою залежить виконання 

поставлених суспільством завдань перед позашкільною освітою. 

Важливим у процесі зростання професіоналізму керівника гуртка є 

методичний супровід вирішення професійних завдань. Головою ідеєю цього 

напряму, яку пропагують і провідні спеціалісти в галузі позашкільної освіти, 

наприклад Свирська Т.І., завідувач науково-методичного центру 

громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти 

КІППО ім. Б.Грінченка, є сервісний підхід. Поняття «сервіс» включає в себе 

цілеспрямовані, технологічно перевірені процеси обслуговування, які 

базуються на професійній підготовці персоналу, підприємницькому 

розрахунку менеджменту та високій ефективності. 

В основі реалізації методичного сервісу лежить створення системи 

методичних послуг та організація процесу обслуговування освітніх запитів 

педагога. 

Саме тому в 2019-2020н.р. моя робота буде спрямована на те, щоб за 

підтримки методиста педагог проектував індивідуальну програму 

професійного розвитку – розробляв індивідуальний методичний маршрут. 

Важливо, що при цьому самоосвіта і методична робота не нав’язувались 

ззовні, а мотивувались професійним інтересом педагога. Але, що 

найважливіше, у педагога завжди має бути вибір щодо тих чи інших форм і 

засобів підвищення своєї фахової майстерності. Час вимагає модернізації 

цього процесу. 

Урізноманітнення форм і методів гурткових занять залежить від 

особистості керівника гуртка, рівня його майстерності, прагнення постійно 

знаходитися у творчому пошуку. Прагнення працювати творчо народжує 

нові ідеї, формує досвід, приходить майстерність. Уміння навчати дається не 



кожному, але досягається лише клопіткою працею керівника гуртка над 

самовдосконаленням, самовихованням, самореалізацією. 
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 моєї роботи в 2019-2020н.р. будуть: 

- підвищення методичного рівня керівників гуртків, підготовка їх до 

засвоєння нових програм, технологій і їх реалізацій; 

- постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних 

дисциплін і методик викладання; 

- збагачення новими прогресивними і досконалими методами і засобами 

навчання; 

- постійне вдосконалення навичок самостійної роботи педагогів, надання 

їм кваліфікаційної допомоги у підвищенні результативності їх педагогічної 

діяльності; 

- підвищення майстерності педпрацівників через ШПМ «Світоч», огляд-

конкурс методичних куточків, методичні виставки, конкурси, консультації, 

проблемні столи, відкриті комплексні програми, якісну методичну допомогу з 

важливих питань позашкільної освіти;  

- формування у педагогів Палацу інноваційного стилю мислення, 

готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності; 

- в рамках роботи над виховною проблемою: 

- удосконалення виховної системи з урахування історико-

культурних традицій та регіональних особливостей рідного краю; 

- розробка і впровадження методичних матеріалів по роботі над 

проблемою; 

- проведення виховних заходів, спрямованих на реалізацію 

національно-патріотичного виховання; 

- сприяння впровадженню інноваційних виховних технологій 

щодо формування особистості вихованця – громадянина-патріота; 

- пропаганда сімейних цінностей як одного з ключових факторів 

формування громадянина-патріота; 

- налагодження співпраці з державними установами та 

громадським організаціями з метою використання їхнього досвіду, 

потенціалу та методів роботи у вихованні патріотів України; 

- збір і систематизація матеріалів з періодичних видань, Інтернет-

ресурсів з виховної проблеми Палацу; 

- створення інформаційного ресурсу з теми виховної проблеми; 

- підготовка інформаційної та науково-популярної літератури для 

батьків з питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї; 

- втілення в життя освітньо-виховного проєкту з громадянсько-

патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа 

України»; 



- популяризація досягнень педагогів та вихованців Палацу через роботу 

веб-сайту Палацу. 

Виховна робота буде зосереджена на виконанні завдань Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021р., Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді МОН України, Концепції сімейного 

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

обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської 

області на 2015-2020р.р., Концепції формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя у дітей та молоді та вихованні в позашкільному 

навчальному закладі громадянина-патріота України. Особлива увага буде 

приділена втіленню в життя освітньо-виховного проєкту з громадянсько-

патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа 

України». Планується активізувати та урізноманітнити форми та методи 

виховної роботи педагогічного колективу з вихованцями з національно-

патріотичного виховання через Тиждень національно-патріотичного 

виховання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. 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. 
 

- ІІІ квартал 
до 

10.02.2020р. 
 

- літній період 
до 

11.05.2020р. 
 

2 

Планування роботи в 

канікулярний період: 
 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

- осінні канікули 
до 

21.10.2019р. 
 

- зимові канікули 
до 

16.12.2019р. 
 

- весняні канікули 
до 

16.03.2020р. 
 

- літні канікули 
до 

18.05.2020р. 
 

3 
Забезпечення систематичного 

інформаційного супроводу 

освітнього процесу на сайті Палацу 

постійно 

протягом 

року 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

4 

Узгодження з педагогами Палацу 

заходи по реалізації ВКП 

«Батьківщина. Рідний край», ІС 

«Правовий простір» 

вересень 

2019р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

5 
Організація випуску власної 

друкованої методичної продукції 
протягом 

року 

Палієнко Т.В., 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

6 
Оновлення матеріалів на стенді: 

"Методичний відділ інформує" 

вересень 

2019р. та 

протягом 

року 

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. 

 

9 
Формування документації для 

роботи сайту в 2020 році. 

грудень 

2019-січень 

2020р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 



ІІІ. 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 

Проведення засідання в ШПМ 

«Світоч»: 
  

 

- «Мандрівка по методичному 

мегаполісу» 
27.04.2020р. Хоріщенко Н.В. 

 

4 

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 

року 

Хоріщенко Н.В. 

 

5 

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 

Хоріщенко Н.В. 

 

6 

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. 

 

7 
Проведення Тижня національно-

патріотичного виховання 

20.01.-

26.01.2020р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

8 

Робота інформаційної служби 

«Правовий простір» на допомогу 

керівникам гуртків Палацу з 

питань виховання правової 

культури гуртківців, 

профілактики правопорушень 

тощо 

протягом 

року 
Хоріщенко Н.В. 

 



9 
Робота в журі т/к «Зоряний 

калейдоскоп» 

згідно з 

графіком 
Хоріщенко Н.В.  

10 
Робота постійно діючого 

консультпункту для педагогів 

Палацу з питань атестації 

протягом І 

кварталу 
Хоріщенко Н.В. 

 

11 

Підготувати методичну 

продукцію педагогів Палацу для 

роботи педагогічної вітрини 

«Майстерність без меж» (з метою 

обміну досвідом роботи) 

січень 

2020р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

12 

Підготовка матеріалів та випуск 

методичного порадника для 

керівників гуртків «Права дитини 

в правовому контексті» 

до 

29.11.2019р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

13 

Підготовка матеріалів та випуск 

збірки «Досвід. Пошук. 

Результат» (за результатами 

роботи колективу Палацу над 

виховною проблемою 

«Виховання громадянина-

патріота в позашкільному 

навчальному закладі») 

до 

25.05.2020р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

14 
Поповнення новими матеріалами 

тематичних добірок, наявних у 

відділі 

постійно 

протягом 

року 

Хоріщенко Н.В. 

 

15 

Створити нову тематичну добірку 

на допомогу керівникам гуртків 

«Діагностика» (підбір тестів, 

анкет, опитувальників тощо) 

до 

31.03.2020р. 
Хоріщенко Н.В. 

 

16 

Розробка методичних матеріалів: 

- 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. 

 

- конспект тематичного заняття 
до 

02.09.2019р. 
 



до Дня знань для вихованців 

середнього шкільного віку 

- 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. 

 

   

Підвищення фахового рівня, самоосвіта 

17 
Регулярно відвідувати заняття 

ШПМ «Світоч 
згідно плану Хоріщенко Н.В. 

 

18 

Систематично знайомитися з 

матеріалами періодичної преси, 

опрацьовувати методичну 

літературу фахових видань 

постійно 

протягом 

року 

Хоріщенко Н.В. 

 

19 

Систематично працювати з 

нормативними документами 

про позашкільну освіту та 

освіту в цілому 

постійно 

протягом 

року 

Хоріщенко Н.В. 

 

20 

Систематично знайомитися з 

новинками роботи інших 

позашкільних навчальних 

закладів через Інтернет ресурси 

постійно 

протягом 

року 

Хоріщенко Н.В. 

 

21 

Опрацювати матеріали з наступних тем: 
«Аспекти формування 

позитивного клімату серед 

учасників освітнього процесу» 

вересень 

2019р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

«Шляхи підвищення професійної 

майстерності керівників гуртків. 

Розмаїття форм та методів роботи 

– запорука успішного виховання 

жовтень 

2019р. 

 



особистості» 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. 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) 

  

 

Розробити:  

Хоріщенко Н.В. 

 

- 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.  

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.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 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 

Підготовка матеріалів та випуск 

збірки «Досвід. Пошук. Результат» 

(за результатами роботи колективу 

Палацу над виховною проблемою 

«Виховання громадянина-патріота 

в позашкільному навчальному 

закладі») 

до 

25.05.2020р. 

Хоріщенко 

Н.В. 

 

3 

Розробити:    

- методичні поради 

«Формування особистості 

гуртківця в контексті 

національно-патріотичного 

виховання» 

до 

27.04.2020р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 



VІ. 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. 

 

2 

Віртуальна подорож «Нехай 

веселка над країною заграє, мир 

і щастя в рідний дім назавжди 

завітають» 

21.01.2020р. Хоріщенко Н.В. 

 

3 
Інтелектуальна гра «Мій рідний 

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

 

4 

Конкурс читців (декламаторів) 

«Єдині ми – єдина Україна» (до 

Дня Соборності України) 

24.01.2020р. Хоріщенко Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

VІІ. 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» 

жовтень 

2019р. – 

травень 

2020р. 

Хоріщенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до плану 

 

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. 
 

 


