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1. ВСТУП 

Упродовж 2019 року КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» (далі – Палац)  спрямовував свою діяльність на виконання державної політики в галузі освіти, реалізації 

основних завдань прийнятого 5 вересня 2017 року № 2145-VIII Закону України «Про освіту» з урахуванням змін, внесених до 

Законів України «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа», а також на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2019−2023 роки, затвердженої рішенням ХVIIІ сесії VIІ скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 

2018 року № 817-VІI (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 28.02.19 № 935-VІІ, № 936-VІІ), концепції 

освітнього проекту «Виховний простір Харківщини: вектори розвитку» на 2019-2021 роки, схваленого рішенням колегії 

Департаменту науки і освіти Харківська обласна державна адміністрація 27 березня 2019 року. 

У 2019 році відкрито нові гуртки за напрямами позашкільної освіти: художньо – естетичним (гуртки «Виготовлення 

іграшок», «Народні ремесла України»), науково-технічним  (гуртки «Автомоделювання», «Шахи»), гуманітарним (гурток 

«Дебати»), еколого-натуралістичним (гуртки «Біологія тварин», «Юні конярі», «Прикладна зоологія», «Юні орнітологи»), 

соціально-реабілітаційним (гурток «Журналістика»). 

Гуртки «Юні зоологи» та «Юні конярі» працюють на базі  громадської організації «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»;  гуртки 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва на базі Васищевської ЗОШ І-ІІІ ст. Харківської районної ради 

Харківської області. Усього працює 37 груп/гуртків на базі закладів освіти,  громадських організацій Харківщини (у 2018  

році – 32 групи/гуртка).  

Кількість гуртків Палацу,  що  були відкриті  у 2014-2019 роках 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Протягом 2019 року комплектування мережі гуртків здійснювалося відповідно до Статуту Палацу та з урахуванням 

фінансування закладу,  одним із найважливіших напрямків освітньої діяльності педагогічного колективу  стали заходи з 

охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді Харківщини. Упродовж  останніх п’яти років у Палаці 

збільшилось охоплення позашкільною освітою, в тому числі за спеціальним фондом бюджету (82 %  гуртків Палацу 

працюють за загальним  фондом бюджету, 18 % − за спеціальним фондом). Особлива увага приділяється залученню дітей, які 

потребують підвищеної соціальної уваги, дітей пільгового контингенту, а також дітей із сільської місцевості. 

Станом на 01.12.2019  у Палаці працюють 345  груп/гуртків, в яких навчаються 6445 вихованців, з них 282 групи/гуртка  

функціонують за бюджетним фінансуванням, в яких навчаються 5583 вихованця; 63 групи/гуртка, в яких навчаються 862 

вихованця, – за спеціальним фондом бюджету.  

 

Мережа гуртків Палацу станом на 01.12.2019

За загальним фондом бюджету

За спеціальним фондом бюджету

 



 5 

 

Динаміка кількості груп гуртків  Палацу за 2012-2019 роки 
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       У порівнянні з 2014 -2018 роками кількість вихованців зросла на 11 % (652 вихованця), а саме: 

у 191 творчому об’єднанні початкового рівня – 3067 вихованців (у 2014 р. – 2180 вихованців, у 2015 р. – 2560 вихованців, у 

2016 р. – 2846 вихованців, у 2017 р. – 2656, у 2018 р.- 3114); у 145 творчих об’єднаннях основного рівня – 2403 вихованців (у 

2014 р. – 2115 вихованців, у 2015 р. – 2210 вихованців, у 2016 р.- 2060, у 2017 р. – 1978, у 2018 р. - 2305); у 53 творчих 

об’єднаннях вищого рівня – 851 вихованець (у 2014 р. – 1085 вихованців, у 2015 р. – 1182 вихованця, у 2016 р. – 950, у 2017 

р. – 892, у 2018 р. - 897). 
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Ураховуючи вищезазначене, впродовж п’яти років у Палаці  прослідковується позитивна динаміка збільшення 

кількості вихованців Палацу за рахунок навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у гуртках початкового 

рівня, дітей у гуртках основного рівня, відкриття гуртків нових напрямків, залучення до гуртків дітей, які потребують 

соціальної уваги. 

У наведених нижче таблицях зазначена динаміка охоплення позашкільною освітою протягом останніх п'яти років. 
 

Охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді   
Палацу   в  2014-2019 роках 
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Залучення дітей  та учнівської молоді до позашкільної освіти, 
які потребують соціальної уваги та з сільської місцевості (2012  - 2019 роки) 
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Дані про гуртки Палацу, що працюють на базі закладів освіти станом на 01.12.2019 

 
№ з/п Назва освітнього закладу, організації Кількість 

гуртків/груп  

У них вихованців 

1. Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» 

2 25 

2. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 2 20 

3. КЗ «Харківський санаторна школа №13» Харківської обласної ради 11 142 

4. КЗ «Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради 1 15 

5. КЗ «Харківський навчально-виховний комплекс  ім. В.Г.Короленка» Харківської обласної 

ради 

4 51 

6. КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради 

3 36 

7. КЗ «Зеленогайська спеціальна школа Харківської обласної ради» 2 32 

8. КЗ «Харківська санаторна школа № 11» Харківської обласної ради 1 17 

9. КЗ «Харківська спеціальна школа № 8» Харківської обласної ради 1 15 

10. КЗ « Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Харківської 

обласної ради 

4 65 

11. Покотилівський  ліцей «Промінь» Харківської районної ради Харківської області 1 15 

12. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 117 Харківської міської ради 

Харківської області 

1 15 

13. Циркунівський ліцей Циркунівської селищної ради Харківської області 2 40 

14. Русько-Тишківський ліцей Циркунівської селищної ради Харківської області 2 30 

16. Безлюдівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської 

області 

2 22 

Усього:  

 

39 537 
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Участь вихованців, творчих колективів Палацу в міжнародних, всеукраїнських, обласних масових заходах 
 

У 2019 році продовжили ефективно працювати творчі дитячі колективи Палацу, яким присвоєно почесне звання 

«Народний художній колектив»: ансамбль танцю «Щасливе дитинство», оркестр народних інструментів, хор «Весняні 

голоси», хор «Скворушка», а також дитячий театр «Сорванцы», дитячий цирк «Усмішка». Носять  почесне звання «Зразковий 

художній колектив»: театр танцю «Астер» (підтвердив почесне звання у 2019 році), театр музичного світложивопису, гурток 

писанкарства «Дивосвіт», клуб дитячої підводної фотографії «Дельта», дитячий ляльковий театр «Жили-були». 

Високим результатом гурткової роботи є перемоги творчих колективів Палацу протягом 2019 року в міжнародних, 

всеукраїнських та обласних фестивалях, конкурсах, турнірах, змаганнях,  що зазначено в таблиці: 
           

№ 

з/п 

Назва колективу, 

керівник 

Назва заходу Дата проведення Досягнення 

Міжнародні заходи 

1 Гурток східних  танців  

«Яджешварі»  

(Шаповалова Ю.В., 

Селістрельник А. А.) 

Міжнародний фестиваль індійського танцю «Bhole 

Chudiyan», м. Харків 

19.01.2019 1 місце - 3, 

2 місце - 2 

2 Гурток спортивного 

бального танцю «Алекс» 

(Семерік О. Є.) 

Міжнародні змагання зі спортивного бального 

танцю «GRAND PRIX», м. Харків 

10.02.2019 учасник півфіналу, 

ХІІ місце 

3 Естрадно-шумовий ансамбль 

«Дзвіночки» 

(Скрипникова С. Г., 

Скрипников А. І., 

Нищота Є. І.) 

V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Зимове сяйво», м. Харків 

15-16.02. 2019 диплом лауреата 

І ступеню, 

медалі учасникам, кубок 

4 Гурток спортивного 

бального танцю «Столица» 

(Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І.) 

Чемпіонат Європи IDSA, Professional European & 

Latin-American program, м. Львів 

16.02.2019 VI місце 

5 Зразковий художній 

колектив “Театр танцю 

Астер” (Удовікова В.Є.) 

VIII Міжнародний відкритий фестиваль-конкурс з 

хореографії «The spirit art», м. Харків 

16-17.02. 2019 І місце - 2 

II місце - 2 
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6 Гурток естрадного 

мистецтва «Тріолі» 

(Філоненко О.С.)  

Міжнародний фестиваль-конкурс «Шлях до зірок», 

м. Харків 

 

24.02.2019 І місце  

7 Гурток східного танцю 

«Яджешварі» 

(Шаповалова Ю. В., 

Селістрельник А. А.) 

Міжнародний фестиваль мистецтв «Світ талантів», 

м. Харків 

03.03.2019 I місце - 4, 

II місце - 1 

8 Гурток східного танцю 

«Яджешварі» 

(Шаповалова Ю. В., 

Селістрельник А. А.) 

Міжнародний форум мистецтв «О…Весне», 

м. Харків 

13-14.03. 2019 I місце - 3, 

II місце - 2, 

III місце - 1 

9 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., 

Козуб А. О., 

Твердохліб Ю. В.)  

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Pectoral of Talents», м. Харків 

23.03.2019 диплом лауреата I ступеня - 

солістка, 

диплом лауреата I ступеня - тріо, 

диплом лауреата II ступеня - 

колективу 

10 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси»  

(Русанова К. В., 

Фартушка О. Д., 

Балабанова Ю. А.)  

V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Musical Pearls», м. Одеса 

25-27.03. 2019 диплом лауреата 

I та ІІ ступеня, 

ІІ ступеня - солістка 

11 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси»  

(Тарасова С. М., 

Красій А. С.) 

ХХXIX Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Посміхаючись Дюку — 2019», м. Одеса 

25-29.03. 2019 І місце 

12 Гурток бандури  

(Коновал Г. А.) 

ІІІ Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-

конкурс народної музики «Золоте зерно», м. Київ  

26-30.03. 2019 І місце 

13 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»  

(Жук І.В., Жук О.О., 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна збирає 

друзів», м. Харків 

13-14.04. 2019 І місце - 6, 

ІІ місце 
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Закурдай В.О.,  

Удовікова В.Є.) 

14 Гурток сучасної хореографії  

(Літвінова М.О.)  

Міжнародний фестиваль Le ciel De Paris, м. Париж, 

Франція 

11.04.2019 ІІ місце 

15 Гурток естрадного 

мистецтва «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний конкурс-фестиваль вокального 

мистецтва «Місто дитинства», м. Южноукраїнськ, 

Миколаївська обл. 

 

17-21.04.2019 І місце    

ІІ місце  

ІІ місце 

ІІІ місце  

16 Гурток «Дитяче 

телебачення», 

(Курукіна Т.І.)  

Міжнародний конкурс шкільних медіа, м. Миколаїв 19-22.04. 2019 переможці у номінаціїї «Краще 

медіа за змістом» 

17 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.)  

XVII Міжнародний фестиваль-конкурс 

хореографічного мистецтва «Щасливе дитинство у 

колі друзів», м. Дніпро 

29.04-01.05. 

2019 

(4 ) дипломи лауреата І ступеню 

18 Гурток театрального 

мистецтва, народний 

художній колектив дитячий 

театр «Сорванцы»  

(Вартанян О.П.)  

ІХ Міжнародний фестиваль-семінар юнацьких і 

молодіжних аматорських театрів «Паралельные 

миры - 2019», м. Барановичи (Білорусь) 

29.04-05.05.2019 

 

гран-прі,  

диплом глядацьких симпатій,  

диплом «Відкриття року»  

 

19 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.)  

Х Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини 

мистецтва», м. Львів  

02-06.05. 

2019 

2 - дипломи лауреата І премії; 

2 - дипломи лауреата ІІ премії 

20 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»  

(Жук І.В., Жук О.О., 

Закурдай В.О.,  

Удовікова В.Є.) 

X Міжнародний фестиваль танцю «Zerkalnaya struya 

2019», м. Харків 

04-05.05. 2019 І місце, 

ІІ місце, 

ІІІ місце 

21 Народний художній 

колектив хор «Скворушка» 

(Іванова Ю. М., 

ІІ Міжнародний хоровий фестиваль-конкурс 

«ODESSA CANTAT», м. Одеса 

04-05.05. 2019 диплом лауреата 

ІІ ступеню 
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 Савченко Я. О.) 

22 Зразковий художній 

колектив театр ляльок 

«Жили-Були» (Соломко А. 

Я., Баженова О. К.) 

Міжнародна акція «Ніч музеїв», м. Одеса 04-05.05. 2019 учасник 

23 Гурток естрадного 

мистецтва 

(Філоненко О.С.) 

Міжнародний фестиваль «Мамина сорочка», 

м. Полтава 

11-12.05.2019 І  місце  

 

24 Гурток естрадного 

мистецтва «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс вокального 

мистецтва «Таланти України», м. Харків 

 

25.05.2019 1 місце: 

  

 

25 Зразковий художній 

колектив писанкарства 

«Дивосвіт» 

(Волкова Л.В.) 

Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край», м. Київ 

червень 2019 дипломи 

ІІ ступені  

ІІІ ступені 

26 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

VI Міжнародний фольклорний фестиваль «Несебрски 

накит 2019», м. Несебр (Болгарія) 

03-14.06. 

2019 

диплом І місце 

27 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.)  

Міжнародний фестиваль «Біла ніч дітей», м. Пезаро 

(Італія) 

05-16.06. 

2019 

диплом І місце 

28 Гурток «Шахи»  

(Шаповал Г.М.) 

Європейський юнацький турнір зі швидких шахів, м. 

Ружемберок, Словаччина 

22-23.06.2019 ІІІ місце 

29 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Золотий Арго 

2019», м. Батумі (Грузія) 

26.06-03.07. 

2019 

диплом гран-прі 

30 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

33 Міжнародний фольклорний конкурс, м. Бурсі 

(Турція) 

 

06-14.07. 

2019 

диплом учасника 
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31 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., Козуб А. О., 

Твердохліб Ю. В.) 

Міжнародний конкурс-фестиваль «Усі ми діти твої, 

Україно», м. Одеса 

14.07-05.08. 2019 учасник 

32 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка»  

(Біатова Н. В.,  

Твердохліб Ю. В.) 

ІХ Міжнародний Арт-фестиваль «Сузір’я Несебра - 

2019», м. Несебр (Болгарія) 

17-28.08. 2019 І місце - колективу, 

І місце - солістка, 

33 Гурток «Дитяче 

телебачення» 

(Курукіна Т.І.)  

Міжнародний дитячий телефестиваль «Дитятко» 04-07.09.2019 переможці у номінації «Кращий 

музичний фільм» 

34 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

ХІ Міжнародний дитячий медіа фестиваль 

«Дитятко», м. Харків 

 

07.09.2019 диплом учасника 

35 Народний художній 

колектив оркестр народних 

інструментів 

(Городовенко В. М.) 

ІХ Міжнародний фестиваль-конкурс «Яскрава 

країна в Чернігові - 2019», м. Чернигів 

27-29.09. 2019 диплом лауреата 

І ступеня - колективу, 

І ступеня - солісту 

36 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

50 Міжнародні зустрічі дітей Європи – Радість 

Європи, м. Белград (Сербія) 

 

29.09-08.10. 

2019 

диплом учасника 

37 Гурток «Декоративно-

образотворче мистецтво» 

(Лісунова Л. В.) 

Міжнародний конкурс «Планета талантів» 

м. Кам’янець-Подільський 

 

02-05.10.2019 І місце – 4 

ІІІ місце - 2 

38 Гурток «Шахи»  

(Шаповал Г.М.) 

Міжнародний чемпіонат Європи серед школярів, 

Чорногорія 

11-20.10.2019 І місце 

39 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» 

Міжнародний конкурс-фестиваль бального танцю 

«Kharkiv Mayor’s cup», м. Харків 

12-13.10. 2019 І місце 

ІІ місце 

40 Народний художній 

колектив « Ансамбль танцю 

ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного 

мистецтва «Слобожанське коле», м. Харків 

13.10.2019 диплом учасника 
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««Щасливе дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

 

41 Народний художній колектив 

хор «Весняні голоси» 

(Фартушка О. Д.,  

Бабкіна К. В., 

Русанова К. В., Процюк О. В., 

Красій А. С.) 

Відкритий мистецький фестиваль-конкурс вокально-

хорового мистецтва імені Раїси Кириченко «Пісенні 

крила Чураївни», м. Полтава 

14.10.2019 гран-прі 

42 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси» (Фартушка О. Д.)  

Концерт в рамках XXVI Міжнародного фестивалю 

«Харківські асамблеї», м. Харків 

17.10.2019 учасник 

43 Гурток театрального 

мистецтва, народний 

художній колектив дитячий 

театр «Сорванцы»  

(Вартанян О.П.) 

Міжнародний V театральний фестиваль «Комора», 

м.Кам'янець-Подільськ 

 

17-20.10.2019 дипломи: 

«Краща режисерська робота», 

«Глядацькі симпатії», 

«Краща актриса» 

 

44 Естрадно-шумовий ансамбль 

«Дзвіночки» 

(Скрипникова С. Г., 

Скрипников А. І., 

Нищота Є. І.)  

ХХІV Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Співограй», м. Харків 

18.10.2019 диплом лауреата 

ІІІ премії 

45 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»  

(Удовікова В.Є.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна збирає 

друзів», м. Харків 

19.10.2019 І місце 

ІІ місце 

46 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О., 

Закурдай В.О.) 

V International dance festival «Ukr Dance Cup 2019», 

м. Харків 

19-20.10. 2019 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

47 Гурток естрадного 

мистецтва «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний фестиваль- конкурс «Парад Зірок»,    

м. Харків 

27.10.2019 гран-прі  

І місце  
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48 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О., 

Закурдай В.О.) 

VII традиційний міжнародний рейтинговий 

фестиваль зі спортивного танцю «Poltava trophy-

2019», м. Полтава 

02-03.11. 2019 І місце - 4, 

ІІ місце, 

ІІІ місце 

49 Гурток хореографічного 

мистецтва  

(Сурнєва І. А.) 

Міжнародний фестиваль- конкурс Grand Music Fest 

2019, м. Харків 

02.11.2019 І місце  

50 Гурток естрадного 

мистецтва «Тріолі» 

(Філоненко О.С.) 

Міжнародний мульти-жанровий фестиваль «Leqa 

ART Fest” м. Олецко, 

Польща 

08-10.11.2019 І місце  

51 Гурток естрадного 

мистецтва «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

VIII Міжнародний багатожанровий фестиваль-

конкурс мистецтв «Dance Song Fest-2019» м. Харків 

08-10.11. 2019 гран-прі   

І премія  

ІІ премія  

52 Гурток східного танцю 

«Яджешварі»  

(Шаповалова Ю. В.)  

Міжнародний різножанровий фестиваль конкурс 

мистецтв «Sunflowerfest», м. Харків 

09.11.2019 І місце - 2 

53 Дитячий театр «Азарт» 

(Богун А.Ю.)  

Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«SUNFLOWER FTST-ПАРАД ЗІРОК” м. Харків 

10.11.2019 диплом «Театральної дружби» 

лауреат 1 ступеню 

54 Народний художній 

колектив театр «Сорванцы» 

(Вартанян О.П.) 

Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«SUNFLOWER FEST – ПАРАД ЗІРОК» м. Харків 

10-12.11. 2019  гран-прі 

55 Гурток «Композиція і 

образотворче мистецтво» 

(Міхова М. С.) 

Міжнародний дитячий конкурс «Ми – за мир» 

Франція, м. Париж 

10-25.11.2019 дипломи 

І ступені 

ІІІ ступені 

56 Народний художній 

колектив хор «Скворушка» 

(Іванова Ю. М.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «International 

Travel Music Fest», м. Харків 

16-17.11. 2019 гран-прі 

57 Гурток східного танцю 

«Яджешварі» 

(Шаповалова Ю. В., 

Селістрельник А. А.) 

Міжнародний фестиваль конкурс мистецтв «Світ 

талантів», м. Харків 

17.11.2019 гран-прі - колективу, 

І місце - 6 

58 Гурток спортивного IDSA World Cup 2019, м. Харків 23.11.2019 І місць – 22 
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бального танцю «Столица» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.)  

ІІ місць – 12 

ІІІ місць - 8 

59 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» 

(Жук О.О. Жук І.В.) 

Кубок світу зі спортивних бальних танців. Кубок 

України зі спортивних танців, м. Харків 

23.11.2019 І місце, 

ІІ місце, 

ІІІ місце 

60 Гурток  модельно-

хореографічний «AVENY» 

(Шихайло В.А.) 

Міжнародний конкурс мистецтв  

«Лотос надії» м. Харків 

30.11 2019 І місце  

61 Гурток «Композиція і 

образотворче мистецтво» 

(Чаєнко О.Д.) 

Міжнародний дитячий конкурс «Діти проти війни»; 

Франція, м. Париж 

 

Лютий-березень 

2019  

гран-прі 

лауреат І ступеню -2 

лауреат ІІІ ступеню 

62 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка»  

(Козуб А. О.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Кабріоль Світ», 

м. Харків 

08.12.2019 диплом І ступеня, 

ІІ ступеню - колективу, 

ІІ ступеню - солістка, 

І ступеню - дует 

63 Гурток східного танцю 

«Яджешварі»  

(Шаповалова Ю. В.) 

Всеукраїнський фестиваль класичного індійського 

танцю «Танок безсмертної Апсари», м. Полтава 

14.12.2019 учасник 

 

Всеукраїнські заходи 

1 Фольклорний гурток 

«Щебетушки» 

(Цуріна К. М.) 

Всеукраїнський фестиваль «Вертеп-фест», м. Харків 12-13.01. 2019 учасник 

2 Гурток спортивного 

бального танцю «Алекс» 

(Семерік О. Є.) 

Відкритий Всеукраїнський фестиваль-конкурс зі 

спортивного бального танцю «Крок до зірок», м. Харків 
03.02.2019 ІІ ступеню - 2, 

ІV ступеню - 2 

3 Зразковий художній 

колектив театр музичного 

світложивопису 

(Крюковська Н.В., ГукО.Б.) 

Фестиваль медіа-мистецтв Carbon Media Art Festival,  

м. Київ 

 

06-10.02. 2019 учасник 
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4 Народний художній 

колектив хор«Скворушка» 

(Іванова Ю. М.) 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Хорове 

мистецтво», м. Харків 

16.02.2019 диплом лауреата 

ІІ ступеня 

5 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси» (Тарасова С. М., 

Красій А. С., Русанова К. 

В.,Роденко К. Г.) 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Хорове 

мистецтво», м. Харків 

16.02.2019 диплом лауреата 

І ступеня – середній хор, 
ІІ ступеня – молодший хор 

6 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.) 

Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців 

«Фіксіваль», м. Харків 

17.02.2019 І місце, 

ІІ місце, 

ІІІ місце 

7 Гурток спортивного 

бального танцю«Столица» 

(Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І.) 

Чемпіонат України серед професіоналів, 

латиноамериканська програма, м. Черкаси 

23-24.02. 2019 ІІ місце, 

VI місце 

8 Гурток естрадного 

мистецтва вокальна студія 

«Trioli»(Філоненко О.С.) 

ІІ Всеукраїнський фестиваль Start of Stage, м. Харків 23.02.2019 1місце 

9 Гурток естрадного 

мистецтва «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

ІІ Всеукраїнський START of  STAGE 

м. Харків                      

22-23.02.2019 І місце  

ІІ місце  

 

10 Зразковий художній 

колектив театр ляльок 

«Жили-Були»  

(Соломко А. Я., 

Баженова О. К.) 

Весняний VII Відкритий фестиваль-конкурс мистецтв 

«Кришталевий мікрофон», м. Харків 

03.03.2019 диплом лауреата 

11 Фольклорний гурток 

«Щебетушки» 

(Цуріна К. М.) 

Х Всеукраїнський фольклорно-етнографічний 

фестиваль ім. Василя Верховинця «Золоті ключі», м. 

Київ 

10.03.2019 гран-прі 
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12 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»  

(Жук І.В., Жук О.О.) 

Всеукраїнський конкурс танцювального шоу 

«ТанцМастер», м. Харків 

16.03.2019 І місце -3 

13 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.) 

6й Всеукраїнський турнір зі спортивних бальних 

танців «Сhicago», м. Харків 

17.03.2019 І місце, 

ІІ місце, 

ІІІ місце 

14 Гурток сучасної 

хореографії «Акцент» 

(Подмарьова І.А.) 

Відкритий кубок України і відкриті українські 

змагання з сучасних танців м. Дніпро 

 

22-24.03.2019 І місце  

ІІ місце  

ІІІ місце 

15 Фольклорний гурток 

«Щебетушки» 

(Цуріна К. М.) 

ХVІІІ Відкритий фестиваль традиційної народної 

культури «Кроковеє коло» для дітей та молоді, м. 

Харків 

24.03.2019 учасник 

16 Гурток спортивного 

бального танцю «Столица» 

(Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І.) 

Всеукраїнські відкриті змагання зі спортивних танців 

«Sport&Dance Cup», м. Харків 

07.04.2019 учасник 

17 Гурток естрадного 

мистецтва вокальна студія 

«Trioli» 

(Філоненко О.С.) 

Всеукраїнський фестиваль "Мамина сорочка" м. 

Полтава 

11-12.04. 2019 перемога у номінації "Естрадний 

вокал" 

І місце-2 

18 Гурток бандури  

(Коновал Г. А.) 

Всеукраїнський конкурс бандуристів ім. Г .Хоткевича, 

м. Харків 

11.04.2019 учасник 

19 Гурток сучасної 

хореографії  

(Літвінова М.О.) 

Всеукраїнський фестиваль 

«Мій перший Батлл» м. Харків 

 

14.04.2019 І місце  

І місто  

ІІІ місто  

20 Дитячий театр "АЗарт" 

(Богун А.Ю.) 

ІІІ фестиваль Український Аматорський Театр, м. Київ 14.04.2019  І місце  

21 Народний художній 

колектив оркестр 

народних інструментів 

32-й Всеукраїнський фестиваль народної музики та 

пісні «Райдужний світ народних мелодій» 

смт. Слобожанський, Харківська обл. 

14.04.2019 І місце 
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(Городовенко В. М.) 

22 Зразковий художній 

колектив театр ляльок 

«Жили-були» 

(Соломко А. Я., 

Баженова О. К.) 

Всеукраїнський конкурс театральних та циркових 

колективів «Лимонад-шоу», м. Харків 

03.05.2019 диплом лауреата 

І ступеня 

23 Естрадно-шумовий 

ансамбль «Дзвіночки» 

(Скрипникова С. Г., 

Скрипников А. І.) 

Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс 

виконавського мистецтва гри на духових та ударних 

інструментах «Полтавська битва», м. Полтава 

11-12.05. 2019 І місце - ансамбль, 

І місце - дует 

24 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица»  

(Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І.) 

Всеукраїнські змагання  

«ІX Малий кубок міста Харкова», м. Харків 

19.05.2019 учасник 

25 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»  

(Жук І.В., Жук О.О.) 

Всеукраїнський конкурс танцювального шоу 

«ТанцМастер», м. Харків 

19.05.2019 ІІ місце 

26 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица»  

(Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І.) 

Національний Чемпіонат України зі спортивних 

танців, м. Харків 

26.05.2019 учасник 

 Гурток «Спортивне 

підводне фотографування” 

(Кушнір В.А.) 

41 Чемпіонат України з підводного фотографування 

м.Харків, 

Травень 2019 чемпіон України 

II місце  

III місце  

вікова категорія 14-18 років: 

I місце  

II місце 

III місце  
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27 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»  

(Жук І.В., Жук О.О., 

Закурдай В.О.) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів «Планета 

дитинства», м. Харків 

02.06.2019 ІІ місце - 2, 

ІІІ місце 

28 Фольклорний гурток 

«Щебетушки» 

(Цуріна К. М.) 

ІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 

творчості «Червона калина», м. Кривий Ріг 

14-16.06. 2019 лауреат І ст. - 2,  

лауреат ІІ ст. - 2 

29 Гурток бандури 

(Коновал Г.А.) 

ІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 

творчості «Червона калина», м. Кривий Ріг 

14-16.06. 2019 лауреат ІІ ст. 

 

30 Гурток"Флористика та 

фітодизайн інтер'єру" 

(Пузєєва С.М.) 

Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну 

"Осінній розмай", м. Київ, 

17-19.09.2019 І місце у номінації "Квітковий 

килим» 

31 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.) 

Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців 

«Осінній Кубок Харкова», м. Харків 

05.10.2019 1 місце, 

2 місце, 

3 місце 

32 Гурток спортивного 

бального танцю «Столица» 

(Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І., Дєкіна Л.С.) 

Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців 

«Осінній Кубок Харкова», м. Харків 

05.10.2019 1 місць – 16 

2 місць – 10 

3 місць - 14 

33 Зразковий художній 

колектив театр ляльок 

«Жили-були»  

(Соломко А. Я., 

Баженова О. К.) 

Відкритий регіональний фестиваль театрів ляльок та 

студій лялькового мистецтва «Кришталева лялька», м. 

Миколаїв 

05-09.10. 2019 учасник 

34 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., 

Козуб А. О., 

Твердохліб Ю. В.) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс циркового 

мистецтва «Хвиля талантів», м. Харків 

13.10.2019 диплом 

2 місце, 

3 місце 
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35 Зразковий художній 

колектив театр ляльок 

«Жили-Були»  

(Соломко А. Я., 

Баженова О. К.) 

ІХ Всеукраїнський фестиваль–конкурс дитячих 

театральних колективів ім. М. Ентіна «Лимонад», м. 

Харків 

01.11.2019 диплом 

1 ступеня 

36 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., 

Козуб А. О., 

Твердохліб Ю. В.) 

Міжнародний фестиваль «Grand Music Fest», м. Харків 02.11.2019 диплом лауреата 

І ступеня — колектив, 

І ступеня - солістка 

37 Гурток східного танцю 

«Яджешварі» 

(Шаповалова Ю. В.) 

1й відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу 

народного танцю ім. П. Вірського, м. Харків 

02.11.2019 учасник 

38 Гурток «Основи 

ентомології» 

(Жебіна Т.В.) 

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи 2019», м.Київ 

05-07.11.2019 ІІ місце у постерній сесіі з науково-

дослідницьким проектом 

«Дослідження ентомокомплексу 

комах, що летять на світло в умовах 

РЛП Фельдман-Екопарк», 

дипломом НЕНЦ 

39 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси» (Тарасова С. М., 

Красій А. С.) 

V Всеукраїнський академічний конкурс студентського 

та учнівського музичного мистецтва «Дніпровські 

хвилі», м. Дніпро 

07.11.2019 диплом 

лауреата 1 ступеня 

40 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., 

Козуб А. О., 

Твердохліб Ю. В.) 

VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

хореографічного та циркового мистецтва «Моя 

країна», м. Харків 

09.11.2019 диплом лауреата 

2 ступеня - 2 

41 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица» 

(Шкурєєва М.С. 

Шкурєєв К.І. 

Чемпіонат України зі спортивних танців, м. Харків 23.11.2019 1 місце – 8, 

2 місце – 12, 

3 місце - 6 
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Дєкіна Л.О.) 

42 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси»  

(Тарасова С. М., 

Красій А. С.) 

V Всеукраїнський конкурс студентського та 

учнівського музичного мистецтва «Дніпровські хвилі», 

м. Дніпро 

07.12.2019 диплом лауреата 

1 ступеня 

43 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., 

Твердохліб Ю. В.) 

Відкритий Всеукраїнський турнір зі спортивної та та 

циркової акробатики «Зимова казка», м. Балаклея 

07.12.2019 гран-прі – колективу, 

гран-прі - учаснику 

44 Гурток  модельно-

хореографічний гурток 

«AVENY» 

(Шихайло В.А.) 

Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс «Запали 

зірку» м. Харків 

16.11.2019 1 місце  

 

45 Гурток естрадного 

мистецтва вокальна студія 

«Trioli»  

(Філоненко О.С.) 

Всеукраїнський вокальний конкурс солістів Kids 

Karaoke Battle м.Київ 

24.11.2019 І місце 

46 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., 

Твердохліб Ю. В.) 

ІХ Міжнародний фестиваль- 

конкурс дитячого та юнацького естрадно-циркового 

мистецтва «Яскрава Арена Дніпра-2019», м. Дніпро 

13-15.12. 2019 учасник 

47 Народний художній 

колектив хор «Весняні 

голоси» 

(Тарасова С. М., 

Красій А. С.) 

V Відкритий фестиваль світової музики імені 

М. Д. Леонтовича, м. Харків 

13-15.12. 2019 учасник 

48 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица»  

(Шкурєєва М.С. 

Чемпіонат ХМФСТ зі спортивних танців, м. Харків 14.12.2019 1 місць – 18 

2 місць – 8 

3 місць - 12 
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Шкурєєв К.І.) 

49 Зразковий художній 

колектив клуб підводної 

фотографії «Дельта» 

«Спортивне підводне 

фотографування-

початкова підготовка” 

Азаренко Т.Д. 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео 

аматорів «Моя Україно!» (заочний) 

24.12.2019 І місце у номінації «Анімаційний 

фільм» 

50 Зразковий художній 

колектив клуб підводної 

фотографії «Дельта» 

«Спортивне підводне 

фотографування-

початкова підготовка” 

Кушнір В.А. 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео 

аматорів «Моя Україно!» (заочний) 

24.12.2019 І місце у номінації «Побутові або 

жанрові фотографії», 

Обласні заходи 

1 Фольклорний гурток 

«Щебетушки»(Цуріна К.М.) 

Фольклорний фестиваль «Святовид», м. Харків 13.01.2019 учасник 

2 Народний художній 

колектив цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В.) 

ХVІІ Харківський регіональний фестиваль творчих 

колективів «Цирк ІІІ тисячоліття 2019», м. Харків 

20.01.2019 диплом гран-прі, 

лауреата 1 ст. (колективу), 

1 ст. (дует), 3 ст. (квартет), 

диплом учасника 

3 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер»            (Жук І.В., 

Жук О.О.,Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.) 

Класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців 

«Step by step», м. Харків 

26.01.2019 1 місце 

2 місце 

3 місце 

4 Гурток сучасної 

хореографії, спортивно-

танцювальний клуб 

Хореографічний конкурс «Пластилин», м. Харків 02.02.2019 переможці в номінації «За сценічну 

культуру» 
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«Rapid» (Авраменко О.В.) 

5 Гурток сучасної 

хореографії «Акцент» 

(Подмарьова І.А.) 

Змагання з сучасного танцювального спорту, м. Харків 17.02.2019 1 місце 

6 Гурток сучасної 

хореографії, клуб 

спортивного танцю 

«Акцент»                 

(Подмарьова І.А.) 

Обласні змагання з сучасного танцювального спорту 

DRIVE OF MOTION, м. Харків 

 

17.02.2019 І місце  

ІІ місце  

ІІІ місце  

7 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.) 

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Зірки 

паркету», м. Харків 

23.02.2019 1 місце 

2 місце 

8 Гурток бального танцю 

«Алекс» 

(Семерік О. Є.) 

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Зірки 

паркету», м. Харків 

23.02.2019 І місце - 2,  

VІ місце - 1, 

VІІ місце - 1, 

VІІІ місце - 1 

9 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица» 

(Шкурєєва М. С.,  

Шкурєєв К. І.) 

Обласні змагання «Fenix Cup», м. Харків 24.02.2019 учасник 

10 Гурток «Шахи”  

(Шаповал Г.М.) 

Відкриті обласні змагання з шахів “Шахова корона”, 

м.Харків 

Березень 2019 III місце в особистому заліку 

 

11 Гурток “Технічний 

дизайн”                                  

(Чаєнко О.Д.) 

ІХ відкриті міські змагання з технічного моделювання 

серед учнів молодшого шкільного віку, м.Харків, 

 

Березень 2019 подяка учасника 

12 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Танцювальні тести «Перші кроки», м. Харків 03.03.2019 учасник 
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Удовікова В.Є.) 

13 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.) 

Класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців 

«Step by step», м. Харків 

09.03.2019 1 місце 

2 місце 

3 місце 

14 Народний художній 

колектив дитячий театр 

«Сорванцы»                     

(Ватанян О.П.) 

ІV Відкритий фестиваль аматорських театрів ім. В. К. 

Гужви 

«В кулісах Душі – 2019», м. Пісочин 

 

 

21-24.03.2019 переможці у номінаціях : 

 «Кращий акторський ансамбль», 

«Найкращі костюми», «Краще 

художнє оформлення», «Кращий 

акторський ансамбль». 

(вистава Р.Кіплінг «Начало начал») 

15 Дитячий театр «АЗарт» 

(Богун А.Ю.) 

IV фестиваль  аматорських  театрів  ім. В. К. Гужви  «В 

кулісах душі-2019», м. Пісочин 

 

21-24.03.2019 переможці в номінації «За сценічну 

культуру» 

(вистава «Головний закон») 

16 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица» 

(Шкурєєва М. С.,  

Шкурєєв К. І.) 

Відкрита першість зі спортивних танців Kharkiv Team 

Cup, м. Харків 

24.03.2019 учасник 

17 Зразковий художній 

колектив клуб підводної 

фотографії «Дельта», 

«Спортивне підводне 

фотографування-початкова 

підготовка»(Азаренко Т.Д.) 

Свято дитячої творчості “Жива вода-ДЕЛЬТА», 

м.Харків 

Квітень 2019 в номінації “Анімаційний фільм”  

II місце 

 

 

 

18 Зразковий художній 

колектив клуб підводної 

фотографії «Дельта», 

 

 

Свято дитячої творчості “Жива вода-ДЕЛЬТА», 

м.Харків 

Квітень 2019 номінаціїя “Конкурс фотографій”: 

I місце -4 

II місце -6 

III місце-6 

номінація “Спортивне підводне 
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«Спортивне підводне 

фотографування»  

(Кушнір В.А.) 

фотографування”: 

I місце -3 

II місце -3 

III місце -3 

номінації “Дайвінг”: 

I місце 3 

II місце 3 

III місце 2 

19 Гурток “Юний дослідник” 

(Діордиця В.А.)  

Свято дитячої творчості “Жива вода-ДЕЛЬТА», 

м.Харків. 

Квітень 2019 III місце в номінації “Конкурс 

проектів” 

20 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица» 

( Шкурєєва М. С., 

Шкурєєв К. І.)  

Відкритий Чемпіонат Харківської області 

Європейської програми спортивних танців та 

м.Харкова з латиноамериканської програми, м. Харків 

06.04.2019 учасник 

21 Гурток спортивного 

бального танцю 

«Столица»  

(Шкурєєва М. С.,  

Шкурєєв К. І.)  

Обласні змагання зі спортивних бальних танців 

«Енергія танцю,» м. Харків 

07.04.2019 учасник 

22 Гурток 

«Авіамоделювання” 

(Счасний Т.Л.)  

Обласний етап Всеукраїнської Виставки-конкурсу 

“Наш пошук і творчість - тобі, Україно!”, м.Харків 

Травень, 2019 номінація “Авіаційні моделі”: 

I місце  

II місце 

23 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.)  

Класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців 

«Step by step», м. Харків 

11.05.2019 1 місце 

2 місце 

3 місце 

24 Гурток бального танцю 

«Алекс» (Семерік О. Є.) 

Класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців 

«Step by step», м. Харків 

11.05.2019 3 місце, 

5 місце 

25 Гурток спортивного 

бального танцю 

Обласні змагання зі спортивного бального танцю 

«Diamant Cup», м. Харків 

01.06.2019 учасник 
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«Столица» (Шкурєєва М. 

С., Шкурєєв К. І.)  

26 Зразковий художній 

колектив театр музичного 

світложивопису  

(Крюковська Н.В., Гук О.Б.)  

Регіональний театральний фреш-фестиваль 

лабораторія «Я і Села Брук», м. Харків 

06.06.2019 учасник 

27 Гурток бального танцю 

«Алекс» 

(Семерік О. Є.)  

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Зірки 

паркету», м. Харків 

08.06.2019 2 місце, 

6 місце, 

7 місце 

28 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.)  

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Зірки 

паркету», м. Харків 

08.06.2019 1 місце, 

2 місце, 

3 місце 

29 «Спортивне підводне 

фотографування”   

(Кушнір В.А.) 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю юних 

фотоаматорів “Моя Україно”, м. Харків, 

Жовтень 2019 I місце в номінації “Жанрове фото” 

II місце в номінації “Архітектура” 

подяка в номінації “Пейзаж” 

30 Зразковий художній 

колектив клуб підводної 

фотографії «Дельта» 

«Спортивне підводне 

фотографування-

початкова підготовка” 

(Азаренко Т.Д.)  

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю юних 

фотоаматорів “Моя Україно”, м. Харків 

Жовтень 2019 III місце в номінації “Флора і 

фауна” 

І місце у номінації «Анімаційний 

фільм» 

31 Гурток «Дитяче телебачен-

ня» та «Основи комп’ютер-

ної графіки» (Курукіна Т.І., 

Лихошерст Є.П.)  

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю юних 

фотоаматорів “Моя Україно”, м. Харків 

Жовтень 2019 номінація «Ігрове кіно або 

телефільм» - І місце 

32 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О., Закурдай В.О., 

Класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців 

«Step by step», м. Харків 

09.11.2019 1 місце, 

2 місце, 

3 місце 
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Удовікова В.Є.) 

33 Зразковий художній 

колектив театр танцю 

«Астер» (Жук І.В.,  

Жук О.О.,Закурдай В.О., 

Удовікова В.Є.) 

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Alex 

Dance Cup», м. Харків 

30.11.2019 1 місце 

2 місце 

3 місце 

34 Гурток спортивного 

бального танцю «Алекс»  

(Семерік О. Є.) 

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Alex 

Dance Cup», м. Харків 

30.11.2019 2 місце 

35 Гурток спортивного 

бального танцю «Столица» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І.) 

Регіональний турнір з сучасних танців «Kharkov dance 

Flava», м. Харків 

14.12.2019 1 місце – 12 

2 місце - 4 

 

Усього вихованців гуртків та творчих об’єднань Палацу, які взяли участь в обласних (35), всеукраїнських (50) та 

міжнародних (63) конкурсах, фестивалях та виставках протягом 2019 року: учасників – 1812 (995, 885) у більше ніж 150 

заходах, переможців – 1008 (886, 310) у 142 заходах, що більше  на 43% та 34% у порівнянні відповідно до 2017 та 2018 

років. 

                                                     

Участь вихованців Палацу у міжнародних,  всеукраїнських, 

обласних конкурсах, фестивалях, виставках 
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Питання організації освітнього процесу, стану ведення основної документації Палацу, виконання освітніх програм, 

підготовки та проведення випускних іспитів, затвердження освітніх програм гуртків та інших питань освітньої та 

організаційно-масової, інформаційно-методичної роботи виносяться на засідання педагогічних рад відділів, нарад при 

директорові, засідання педагогічної  та  методичної рад  Палацу. 

   

 

На виконання Указів Президента України від 12.06.2015  № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, педагогічний колектив Палацу приділяє 

значну увагу  національно-патріотичному вихованню вихованців. Розроблено та підготовлено комплекс заходів із 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді: організація та проведення благодійних вистав, концертів, майстер-
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класів, зустрічей з воїнами,  а також впровадження  екскурсійних програм  із цього напряму для дітей Палацу, закладів освіти 

з сільської місцевості. 

 

 Упродовж 2019 року значної уваги приділялося роботі з дітьми та батьками із зони операції об’єднаних сил (ООС)  на 

сході України з охоплення дітей  позашкільною освітою, участі у святкових заходах Палацу, активно співпрацюючи з 

волонтерськими організаціями Харківської області. 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 

У сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі важливого значення набуває підвищення ефективності 

методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного 

досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності, на розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного 

працівника. 

Серед основних завдань інформаційно-методичної роботи Палацу були: координація роботи з закладами позашкільної 

освіти Харківської області, організація та проведення обласних конференцій, семінарів-практикумів, майстер-класів для 

педагогічних працівників  Харківської області за напрямами позашкільної освіти.  

У 2019 році педагогічним колективом Палацу проведено 10 обласних семінарів для методистів, культорганізаторів, 

координаторів учнівського самоврядування, організаторів літнього відпочинку, завідуючих навчально-дослідними ділянками, 

теплицями; керівників гуртків за різними напрямами позашкільної освіти, в яких взяло участь більше 300 педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти міста Харкова та області, а саме: 

 

№ 

ЗП 

Дата 

проведення 

заходу 

Назва заходу Тема заходу Кількість 

учасників 

1. 27.02.2019 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків та методистів 

закладів позашкільної освіти 

Сучасні підходи до навчання  і виховання в закладі 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму в умовах реформування освіти 

30 
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2. 23.03.2019 Обласний семінар для керівників 

дитячих театрів ляльок  

Актуальні проблеми розвитку дитячого театру ляльок 25 

3. 07.06.2019 Обласний семінар-практикум  Організація літнього відпочинку в закладі 

позашкільної освіти 

50 

4. 03.10.2019 Обласний семінар для керівників 

дитячих театрів  

Сучасний дитячий театр - театр майбутнього 29 

5. 19.10.2019 Обласний семінар для керівників 

вокально-хорових колективів  

Сучасні стратегії розвитку хорового мистецтва 61 

6. 19.10.2019 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків естрадного вокалу  

Актуальні компетенції сучасного керівника колективу 

естрадного вокального мистецтва 

33 

7. 24.10.2019 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва  

Розвиток асоціативно-образного мислення  та 

використання різноманітних технік малювання на 

заняттях образотворчого мистецтва; вплив кольору на 

людину 

37 

8. 12.11.2019 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків сучасного 

хореографічного мистецтва 

Актуальні тенденції розвитку сучасної хореографії 23 

9. 22.11.2019 Обласний семінар-практикум Компетенції керівника гуртка науково-технічного 

напряму в сучасних умовах реформування освіти 

28 

10. 30.11.2019 Обласний семінар-практикум для 

керівників естрадно-циркових 

колективів 

Сучасні вимоги аматорського циркового мистецтва 33 

 

Атестація педагогічних працівників є одним із найважливіших питань методичної роботи закладу. У міжатестаційний 

період відбулися майстер-класи, відкриті заняття, масові заходи; на нарадах, семінарах, педагогічних та методичних радах 

Палацу педагогічні працівники, які атестувалися, презентували свій педагогічний досвід: у лютому-березні, під час  тижнів 

ефективного педагогічного досвіду, відбулися творчі презентації, відкриті заходи.  
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У 2019 році атестацію пройшли  29  педагогічних  працівників,    з яких 11 – підтвердили свій тарифний розряд,           

18 − встановлено наступний тарифний розряд;  керівнику гуртка ансамблю танцю «Щасливе дитинство» Галенко Р.О. 

підтверджено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Керівник гуртка-методист»; практичному психологу 

Мірошніченко Л.С.  присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» (13 тарифний розряд). 

Значної уваги в методичній роботі Палацу приділяється підвищенню кваліфікації, стимулюванню педагогів до 

самоосвіти.  Протягом поточного року педагогічні працівники Палацу відвідали курси підвищення кваліфікації за напрямами 

позашкільної освіти для заступників директорів, керівників гуртків, акомпаніаторів, культорганізаторів на базі Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», відбулися стажування в Харківській державній 

академії культури, Харківському національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського,  Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

З метою обміну найкращим досвідом у сучасних вимогах реформування освіти та позашкільної освіти, представлення 

кращих практик закладів позашкільної освіти в умовах реформування освіти, педагогічні працівники Палацу протягом 2019 

року брали участь у наступних заходах:  

 

№ 

ЗП 

Дата 

проведення 

заходу 

П.І.Б. 

педпрацівника 

Назва заходу Тема заходу 

1. 17-19.04. 

2019 

Овелян В.К. Всеукраїнський педагогічний 

практикум «Світ творчості» для 

директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів та станцій 

юних натуралістів  

(м. Кропивницький) 

Використання інноваційних ідей В.О. 

Сухомлинського у вихованні громадянина-

патріота та формуванні європейських 

цінностей молоді в новому освітньому 

середовищі позашкілля  

2. 15-17.05. 

2019 

Овелян В.К. Всеукраїнський семінар-практикум для 

заступників директорів закладів 

позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 

(м. Львів) 

Створення єдиного освітнього простору, як 

складової у формування екологічних 

компетентностей учнівської молоді  
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3. 04-06.06. 

2019 

Овелян В.К. Всеукраїнський семінар-практикум для 

завідувачів відділів екології обласних 

закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю (м. Дніпро) 

Актуальні питання екологічної освіти в 

системі закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного профілю у 

промислово навантажених регіонах України 

4. 15-16.05. 

2019 

Овелян В.К. Всеукраїнська науково-педагогічна 

конференція  

(м. Київ) 

Сучасні тенденції підвищення якості освіти 

5. 25-27.09. 

2019 

Овелян В.К. Всеукраїнський семінар-практикум 

заступників директорів обласних ЕНЦ 

та СЮН (м. Чернігів) 

Формування базових компетентностей 

особистості засобами агробіологічної освіти 

6. 15.05.2019 Овелян В.К. Всеукраїнські відкриті збори 

керівників органів управління у сфері 

освіти об’єднаних територіальних 

громад, представників обласних 

еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів), 

регіональних закладів позашкільної 

освіти (м. Київ) 

Позашкільна освіта в умовах 

децентралізації  

7. 08.10.2019 Пузеєва С.М. Обласний семінар для директорів та 

методистів закладів позашкільної 

освіти у межах методичного марафону 

(м. Харків) 

 

Інклюзивна освіта: крокуємо разом  

 

8. Травень 

2019 

Лісунова Л.В. ХVІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Ерделівські читання - 

2019» (м. Ужгород) 

Формування естетичного сприйняття як 

професійної якості вчителя образотворчого 

мистецтва засобами народної ляльки 

9. 10-14.04. 

2019 

Кабацька О.В. ХVІІ Міжнародна науково-практична 

конференція  

Валеологія: сучасний стан, напрямки та 

перспективи розвитку  
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(м. Харків) 

10. 15.04. 

2019 

Кабацька О.В. Х Всеукраїнська науково-практична 

Internet–конференція 

 (м. Харків)  

Сучасні тенденції та перспективи 

гармонійного розвитку учнівської та 

студентської молоді в умовах ступеневої 

освіти 

 

11. 27-28.09. 

2019 

Кабацька О.В. ІХ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Педагогіка здоров’я»  

(м. Харків) 

 

Важливість формування духовності 

підлітків у новій українській школі 

12. Впродовж 

2019 року 

Кабацька О.В. І-IV Всеукраїнські семінари за 

програмою «Банк інноваційних методів 

навчання» (м. Харків) 

 

Сучасні методи навчання 

13. 28.08.2019 Кабацька О.В. Обласний педагогічний форум «Роль 

освіти в зростанні інтелектуального, 

культурного, духовно-морального, 

економічного потенціалу суспільства та 

особистості» (м. Харків) 

 

Позашкілля Харківщини: оновлення та 

розвиток 

 

У Палаці працює 36 % молодих (малодосвідчених) педагогічних працівників, тому робота з цією категорією 

співробітників є найактуальнішим в методичній роботі Палацу. З метою адаптації педагогічних працівників, які мають стаж 

роботи до трьох років, протягом вересня-листопада  навчального року відбулися засідання «Школи молодого педагога-

початківця»; завідувачі відділів, методисти Палацу проводили бесіди, консультації  з ознайомлення з нормативно-правовими 

документами з позашкільної освіти, планування діяльності керівника гуртка, акомпаніатора та складання робочої 
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документації, заповнення журналів гурткової роботи,   методики впровадження різних форм гурткової роботи, організації 

заходів із  безпеки життєдіяльності вихованців. 

Пріоритетом у методичній роботі Палацу вже протягом  останніх трьох років визначено програмно-методичне 

забезпечення освітнього процесу. Більшість творчих учнівських об’єднань і гуртків Палацу працюють за типовими освітніми  

програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України (68 освітніх   програм – 71 %),  а також  за 27 (29 %)  

освітніми програмами, що розроблені керівниками гуртків за допомогою методистів Палацу та затверджені наказами 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 04.04.2014 №181, 27.04.2015, 11.01.2018 № 6 

«Про затвердження освітніх програм із позашкільної освіти». У 2019 році методичною радою Палацу підготовлено та 

рекомендовано до  затвердження Департаментом науки і освіти навчальні програми гуртків художньо-естетичного, 

соціально-реабілітаційного та оздоровчого напрямів позашкільної освіти. Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 20.12.2019 № 352 «Про затвердження навчальних програм з позашкільної 

освіти» були затверджені наступні навчальні програми: 

- «Хор «Весняні голоси», автор: Фартушка Олексій, керівник гуртка народного художнього колективу хору «Весняні 

голоси»;  

-  «Хор «Скворушка», автори: Іванова Юлія, керівник гуртка народного художнього колективу хору «Скворушка»; Щебренко 

Лариса, керівник гуртків народного художнього колективу хору «Скворушка»; 

- «Оркестр народних інструментів», автори: Городовенко Валерій, керівник гуртка народного художнього колективу 

оркестру народних інструментів, заслужений діяч мистецтв України; Іларіонов Сергій, керівник гуртка народного 

художнього колективу оркестру народних інструментів; 

- «Театр музичного світложивопису», автори: Крюковська Наталія, керівник гуртка зразкового художнього колективу театру 

музичного світложивопису; Гук Олександр, керівник гуртка зразкового художнього колективу театру музичного 

світложивопису; 

- «Гурток східного танцю «Яджешварі», автор: Шаповалова Юнна, керівник гуртка східного танцю «Яджешварі»; 

- «Цирк «Усмішка», автор: Біатова Наталія, керівник гуртка народного художнього колективу цирку «Усмішка»; 

-еколого-натуралістичного напряму «Юні конярі», автор: Рафаєлян Наталія, керівник гуртка «Юні конярі». 
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Багато уваги приділяється співпраці з державними та громадськими організаціями,  редакційними колегіями журналів. 

Педагоги відділів  продовжують активно співпрацювати з науковцями та недержавними громадськими організаціями: 

проекти відділів організаційно-масового (Українською радою бального танцю, Харківським національним університетом  

міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківським регіональним інститутом державного управління при Національній 

академії державного управління, Харківською державною академією культури), спортивно-технічного з громадськими 

організаціями (Міжнародний «Kosmo club» (Королівство Швеція), Федерацією підводного спорту України, з навчальним 

центром «ЛАНДАУЦЕНТР» при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна), Харківським національним 

автомобільно-дорожнім університетом, еколого-натуралістичного, інформаційно-методичного відділу Палацу (Харківським 

обласним товариством  лісівників України, Національним еколого-натуралістичним центром, ГО «ФЕЛЬДМАН ЕКО-

ПАРК», Президією Українського товариства охорони природи, кафедрою зоології та ботанічним садом Харківського 

національного університету  імені В.Н. Каразіна, Харківським регіональним інститутом державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. 

Сковороди, Українським науково-дослідним інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва, Українським науково-дослідним 

інститутом екологічних проблем, Українським ордена «Знак Пошани» науково-дослідним інститутом лісового господарства 

та агролісомеліорації  імені Г.М. Висоцького),  художньо-естетичного відділу (Харківським національним університетом 

мистецтва імені І.П. Котляревського, Харківським державним цирком імені Ф. Яшина), образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, центру валеологічних знань (Всеукраїнською асоціацією валеологів, кафедрою валеології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківською академією архітектури та дизайну, Українською 

державною інженерно-педагогічною академією, Харківським художнім музеєм). 

 

 

 

У 2019 році продовжено співпрацю з громадськими організаціями, закладами вищої освіти у рамках участі у проектах: 

- «Академія управлінської майстерності», «Рух лідерів», «Україна-це Європа!» (для лідерів учнівського самоврядування 

Харківської обласної ради старшокласників, координатор проектів − Підберезкіна Т.Є., директор Палацу); 

- «Чиста Україна − чиста Земля», «Вчимося заповідувати», «Замість ялинки – новорічний букет», заходи до Дня довкілля та 

Дня охорони навколишнього природного середовища; 
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- «Майбутнє лісу в твоїх руках»;  

- «Міжнародний день спостереження за птахами»; 

- «Дослідницька робота у шкільних лісництвах».  

Також продовжено співпрацю з громадськими екологічними організаціями в плані участі в екологічних проектах: 

- «Зростаємо в Екопарку» (регіональний ландшафтний парк «Фельдман Екопарк»; 

- «Екологія та діти», «Сіверський Донець та ріки Харківщини», «Друге життя сміття», «За чисте місто», «Наша мрія – вода 

чиста, земля красива», (екологічна громадська організація школярів та учнівської молоді «Екоцентр»; 

- «Жовтий лист», «Первоцвіт», «Ялинка» (екологічна група «Печеніги»); 

- «Майбутнє лісу в твоїх руках» (Харківське обласне товариство лісівників України); 

- «Міжнародний день спостереження за птахами» (Харківське відділення Українського товариства охорони птахів); 

- «Дослідницька робота в шкільних лісництвах» (Харківське відділення Українського ентомологічного товариства). 

На оновленому web-сайті Палацу висвітлюється та постійно оновлюється інформація про організацію та підсумки 

проведення обласних етапів всеукраїнських конкурсів, виставок, акцій;   методичні рекомендації з питань  організації 

позашкільної освіти за напрямами, літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку (з травня поточного року організовано роботу постійно діючого консультаційного пункту для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти області «Виникло питання» та було розміщено розділ з добіркою методичних 

матеріалів цього напряму «ЛІТО-2019»).  Протягом 2019 року систематично проводилася робота зі збору та обробки 

інформації про напрями діяльності, інноваційні форми роботи закладів позашкільної освіти Харківської області.  

Розроблено інформаційно-методичні матеріали щодо організації та проведення обласних етапів всеукраїнських 

масових заходів еколого-натуралістичного напряму: 

- природоохоронно-пропагандистської акції «Птах року-2019»; 

- практичної природоохоронної акції «Годівничка»; 

 

- практичної природоохоронної акції «День зустрічі птахів»; 

- юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2019»; 

- виставки юних природоохоронців «Зимовий вернісаж»; 

- зльоту команд учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти; 

- ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 
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Підготовлено інструктивно-методичні рекомендації щодо залучення учнівської молоді Харківської області до участі у 

всеукраїнських заочних еколого-натуралістичних заходах: 

- Всеукраїнському конкурсі на краще озеленення «Галерея кімнатних рослин»; 

- практичних природоохоронних акціях: «День Землі», «День Довкілля»,  

«До чистих джерел», «Ліси для нащадків»; 

- еколого-натуралістичному поході «Біощит»; 

- акціях суспільно-корисної праці «Турбота молоді тобі, Україно!»: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Парад 

квітів біля школи», «Кролик», «Юннатівський зеленбуд»;  

- природоохоронних конкурсах: «Вчимося заповідувати», «До чистих джерел»; 

- обласному етапі Всеукраїнського юннатівського руху «Зелена естафета». 

З метою інформаційно-методичного супроводу роботи з координації діяльності закладів позашкільної освіти 

Харківської області постійно оновлюються матеріали з питань організації освітнього процесу на допомогу педагогам закладів 

позашкільної освіти, методичні рекомендації з питань планування освітньої, виховної роботи в розділах «Планування 

роботи», «Педагогам» (у підрозділах «Нормативно-правові документи», «Методична робота»); «Масові заходи з учнівською 

молоддю» (в підрозділах «Умови проведення», «Підсумки проведення»). Багато уваги приділялося видавничій діяльності.  

Протягом вищезазначеного періоду методичною службою Палацу підготовлено до друку та видано план-сітку 

обласних масових заходів з учнівською молоддю І та ІІ семестри  2019/2020 навчального року; буклети, програми проведення 

обласних семінарів, 24 інформаційно-методичних  рекомендації у друкованому та електронному виглядах для заступників 

директорів, методистів, керівників гуртків, культорганізаторів закладів позашкільної освіти Харківської області, 

координаторів лідерів учнівського самоврядування, а саме: «Досвід Комунального закладу «Харківський  обласний  Палац  

дитячої та юнацької творчості» – інформаційно-освітнього центру з  розвитку  національної мережі «Шкіл сприяння 

здоров’ю». Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7– 

 

8 квітня 2019 р.): [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Т. 1. – С. 169-174 (Підберезкіна Т.Є., 

Кабацька О.В., Набока І.Є. Нейкалюк Н.Х.); Історія колекції писанок Харківського історичного музею професора М.Ф. 

Сумцова. – Харків, 2019 (Волкова Л.В.); Критерії оцінки впливу спілкування у соціальних мережах на здоров’я підлітків. 

Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 

2019 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Т. 1. – С. 282–285 (Кабацька О.В.); Особливості 
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ціннісних орієнтацій школярів сільської школи. Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково–

практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2019 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Т. 

1. – С.46-48 (Кабацька О.В.). «Лісовичок» (інформаційні, методичні, практичні матеріали); «Літо- 2019» (інформаційні, 

методичні, практичні матеріали. 

 

У 2020 році робота педагогічного колективу буде присвячена 85 річниці від дня заснування Палацу та 

пріоритетними визначено наступні завдання у роботі методичної служби відповідно до сучасної стратегії розвитку 

позашкільної освіти до 2021 року:  

- забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження інновацій в освітній процес в умовах реформування 

освіти;  

- координація  закладів позашкільної освіти Харківської області за 10 напрямами позашкільної освіти;  

- організація ефективної роботи над єдиною науково-методичною темою та робота над оновленням програми розвитку в 

рамках  реформування освіти; 

- стимулювання педагогічних працівників  на подальший розвиток професійної компетентності; 

- упровадження проектів спільної діяльності з соціальними партнерами та громадськими організаціями; 

- виявлення, вивчення та оцінка результативності освітньої, виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової 

роботи; узагальнення і поширення прогресивного педагогічного досвіду; 

- забезпечення педагогічних працівників інформацією з основних напрямів розвитку позашкільної освіти, програмного 

забезпечення, методичної літератури; 

- подальше оновлення програмно-методичного забезпечення гурткової роботи за напрямами позашкільної освіти. 

                                

                                                             ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

           Палац  організовує та  проводить обласні масові заходи з учнівською молоддю, моніторинг участі учнів районів та міст 

області в них: обласних фестивалях, конкурсах, виставках; систематично готуються відповідні аналітичні матеріали. 

         Наймасовішими  обласними заходами у 2019 році стали: 
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- новорічні свята Палацу, які щорічно відвідують понад 7500  тисяч дітей, учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів Харківської  області, вихованців навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування, дітей  з  

малозабезпечених сімей, обдарованих дітей, призерів та переможців  міжнародних, всеукраїнських конкурсів, фестивалів, 

вихованців Палацу та закладів позашкільної освіти міста, області, лідерів  учнівського самоврядування Харківщини;  

- щорічний навчально-тематичний збір лідерів учнівського самоврядування Харківської області, в якому взяли участь 

близько 100 членів та координаторів районних (міських, селищних) рад старшокласників з Близнюківського, 

Богодухівського, Роганської ОТГ, Дворічанського, Красноградського, Лозівського, Харківського районів та міста Ізюм, а 

також Харківської державної гімназії-ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» та 

Комунального закладу «Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець»» Харківської 

обласної ради, а також  лідери Сумської ради старшокласників; 

- ІV обласне свято-фестиваль дитячих фольклорних колективів «Щедрий вечір», взяли участь 18 дитячих фольклорних 

колективів закладів з Харківської області та м. Харкова; всього більше 250 учасників; 

- обласна виставка дитячих робіт «Мій біль − Афганістан», присвячена вшануванню громадян України, які виконували 

військовий обов’язок на території Афганістану; ознайомленню учнівської молоді з історичними фактами та подіями під час 

війни на території Афганістану; формуванню патріотизму, поваги, милосердя. На виставку було надіслано 312 робіт від 325 

авторів- учнів закладів середньої та позашкільної освіти області з 27 районів, 5 міст області та 9 районів міста, із 8 закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування; 

-   обласна фотовиставка «Територія пригод – 2018», було подано 690 робіт учнів закладів середньої та позашкільної освіти 

області (95 робіт із 11 закладів освіти міста Харкова та 595 робіт із 87 закладів освіти Харківської області), у номінаціях: 

«Походи та мандрівки», «Спортивний туризм – змагання», «Туризм в обличчях (портрети)», «Екстремальні фото», «За 

межами України (в інших країнах і континентах)», «Вільні мандри»; 

- обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», взяли участь 1250 учнів закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти з 42 районів (міст) області та м. Харкова, а також об’єднаних територіальних громад: Мереф’янської, 

Наталинської, Роганської. Учасники представили 237 індивідуальних і колективних експонатів; 

- обласні змагання з шахів «Шахова корона», у 2019 році взяли участь 24 команди (72 учасника): 15 команд Харківської 

областіта 9 команд м. Харкова; 
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- учнівськa конференція науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ сторіччя», у 2019 році взяли 

участь 67 учнів закладів загальної середньої та вихованці закладів позашкільної освіти із 20 районів (міст) області та 4 м. 

Харкова; 

 - обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста». Учасниками стали 375 

учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти, переможців районних (міських) етапів 

Фестивалю з 35 районів (міст) області, а також 5-ти  об’єднаних територіальних громад: Мереф’янської, Малинівської, 

Великобурлуцької, Коломацької, Зачепилівської; 

 - фінал чемпіонату Харківської області з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». У фіналі прийняла участь 21 команда, з них 

13 – старшої вікової категорії, 8 – молодшої вікової категорії із закладів освіти Близнюківського, Первомайського, 

Золочівського, Дергачівського, Зміївського, Балаклійського, Красноградського, Сахновщинського, Чугуївського, 

Харківського районів, міст області Лозова, Люботин, Чугуїв, Первомайськ, Мерефа та м. Харкова; 

 - обласне свято дитячої творчості «Жива Вода – Дельта», відкриті змагання зі спортивного дайвінгу, відкрита першість 

України з  підводного фотографування. До конкурсної програми було надіслано 130 малюнків, 270 фотографій, 18 проектів, 

42 роботи декоративно-прикладного мистецтва, 4 анімаційних фільма, що представили 460 учасників із 20 районів, 6 міст 

області та 5 районів міста Харкова; 

 - обласна виставка дитячих малюнків і плакатів «Чорнобиль − довгий слід трагедії», присвячена вшануванню громадян 

України, які виконували громадянський обов’язок на території Чорнобильської зони, формування у молоді громадянської 

позиції та освітніх навичок, підвищення значущості ідеї екологічної безпеки України в очах юних громадян. У виставці взяли 

участь 411 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці позашкільних навчальних закладів, які представили 407 

робіт, із 27 районів області, 7 районів м. Харкова, 5 закладів інтернатного типу обласного підпорядкування, а також 

вихованці Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»; 

 - обласний етап Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» у 

номінації «Ужиткове та образотворче мистецтво», взяли участь 427 учнів, вихованців з закладів загальної середньої і 

вихованці закладів позашкільної освіти Харківської області і міста Харкова із 27 районів та 6 міст області, 7 районів міста 

Харкова; 

 - обласна виставка-акція «SOS вернісаж, або друге життя відходів», у заході взяли участь учні закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти з 31 району (міст) області та м. Харкова, Великобурлуцької,  Зачепилівської, Коломацької та 
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Нововодолазької об’єднаних територіальних громад. Було представлено 139 робіт, виконаних з промислових та побутових 

відходів, а саме: картини, одяг, моделі автомобілів, годинників, карнавальні костюми, сувеніри, килими, прикраси; 

 - обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка». В акції взяли участь 1450 вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти з 30 районів області та 5-ти об’єднаних територіальних громад; 

 - обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!», взяли участь учні та вихованці закладів освіти з 18 районів та 2 міст Харківської області, а також 5 районів  

м. Харкова. Всього було представлено 80 індивідуальних та колективних творчих робіт; 

 - обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», у конкурсній програмі взяли участь 

учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти з 22 районів та 8 міст області, а також 4 

районів міста Харкова. Представлено 427 творчих робіти (414 фотографій и 13 відеороликів); 

 - обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє         

виконавство – академічний вокал», у фестивалі взяли участь 22 конкурсанта з 11 закладів загальної середньої, позашкільної 

освіти, мистецьких шкіл міста Харкова та області; 

 - обласна акція «Молодь – за здоровий спосіб життя», взяли участь 320 учнів закладів загальної середньої освіти та 

вихованців закладів позашкільної освіти з 27 районів Харківської області, 6 міст обласного підпорядкування та 5 районів м. 

Харкова. Було надано 277 творчіх робіт у 7 номінаціях: «Малюнок», «Плакат», «Фото та фотокомпозиція», «Фотопроект», 

«Робота декоративноприкладного характеру», «Реферат», «Презентація»; 

 - обласний Форум патріотичних сил лідерів учнівського самоврядування Харківської області, присвячений Дню Збройних 

сил України, взяли участь понад 70 лідерів з районів (міст, селищних громад) Харківської області, а також волонтери та 

демобілізовані воїни, які брали участь у військовій операції на Сході України. У рамках проектів «Діти-дітям» та «Допоможи 

герою АТО», що започатковані лідерами Харківської обласної ради старшокласників з 2014 року, учасники форуму 

підготували листи-вітання, обереги, зібрали солодощі, речі, які були передани до військових частин на Сході України; - ІІІ 

обласний фестиваль лідерів учнівського самоврядування «Лідер року 2019», що зібрав 20 команд районних (міських, 

селищних) рад старшокласників. У конкурсах «Лідерство – це відповідальність», соціальних відеороликів, «Україна -           

це Європа» 9 команд районних рад старшокласників стали переможцями; 

- дні відкритих дверей Палацу, під час проведення заходу традиційно відбувся великий концерт творчих колективів та 

гуртків художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, в якому взяли участь близько 500 вихованців Палацу; 
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- - обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»  (у  2019 році в його заходах  

взяли участь близько 1500 юних художників,  вокалістів, танцюристів Харківської області та понад 250 дітей Харківщини 

стали переможцями).  

Збільшення охоплення позашкільною освітою дітей і молоді Харківщини реалізується завдяки організації та 

проведенню протягом 2019 року вистав для благодійного перегляду, що підготували юні актори народного художнього 

колективу дитячого театру «Сорванцы» та дитячого театру «Азарт» для більше 1500 дітей пільгового контингенту області, 

дітей внутрішньо переміщених осіб та вихованців закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування.  

Усього Палацом у 2019 році проведено 35 масових заходів для дітей і молоді області. Найактивнішими в них були 

вихованці і педагоги Балаклійського, Близнюківського, Богодухівського, Великобурлуцького, Борівського, Валківського, 

Золочівського, Дергачівського, Зміївського, Зачепилівського, Красноградського, Сахновщинського, Краснокутського, 

Первомайського, Харківського, Чугуївського районів, а також міст області Лозова, Люботин, Чугуїв, Первомайськ, Мерефа 

та м. Харкова 

Діяльність Харківської обласної ради старшокласників 

У 2019 році виповнилося 12 років  із дня заснування Харківської обласної ради старшокласників (далі − ХОРС), до 

складу якої входять представники всіх районів Харківської області, вихованці гуртків Палацу,  з 2015 року − вихованці  

закладів освіти обласного підпорядкування, що працює на базі Палацу. 

За рішенням конференції ХОРС від 27 жовтня 2016 року  загальне керівництво Харківською обласною радою 

старшокласників здійснює координаційна рада. До складу координаційної ради у 219/2020 навчальному році входять лідери з 

міст Ізюм, Лозівського району, Балаклійського, Дворічанського, Красноградського,  Краснокутського, Харківського районів, 

Роганської, Мереф’янської ОТГ області.  

Великої уваги лідери учнівського самоврядування області у 2019 році приділили вихованню патріота і громадянина 

України. З 2014 року  Харківською обласною радою старшокласників реалізується проект «Допоможи герою АТО» у районах 

(містах) області, в рамках якого відбуваються акції «Повертайся живим», «Лист пораненому». Під час проведення заходів 

проекту відбуваються зустрічі з воїнами Збройних Сил України, Національної гвардії України, концертні виступи, діти та 

учнівська молодь пишуть листи воїнам із подякою  за мужність, виробляють сувеніри-обереги, збирають солодощі.  10 

грудня 2019 року відбувся ІІ Форум патріотичних сил лідерів учнівського самоврядування Харківської області, присвячений 

Дню Збройних сил України. У Форумі взяли участь лідери з районів (міст), селищних громад Харківської області,  а також 

волонтери та демобілізовані воїни, які  брали участь у військовій операції на Сході України. Протягом року з метою 
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національно-патріотичного виховання учнівської молоді, посилення уваги та турботи про захисників рідної землі  

відбуваються творчі зустрічі, виступи лідерів ХОРС з військовослужбовцями, які проходять лікування у військово-

медичному клінічному центрі Північного регіону, 92 ОМБР в сел. Башкирівка Чугуївського району Харківської області.   

У рамках Всеукраїнського проекту Учнівської Ліги України «Рух лідерів», ініційований лідерами Харківщини, члени 

ХОРС під час проведення зимового навчально-тематичного збору лідерів учнівського самоврядування області, вже протягом 

10 років зустрічає членів Сумської обласної ради старшокласників, кадетів Сумського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка. Під час навчально-тематичного збору відбувається 

новорічний бал лідерів учнівського самоврядування, в якому щорічно беруть участь понад 100 лідерів учнівського 

самоврядування області. 

Одним із пріоритетних напрямів у роботі Харківської обласної ради старшокласників є європейське майбутнє України. 

З 2015 року лідерами реалізовано проект «Україна−це Європа», завданнями якого є розвиток євроклубів в області. З метою 

впровадження цього проекту лідери обласної ради старшокласників долучилися до Міжнародного україно-німецького 

проекту, що є частиною ініціатив інфраструктурної програми для України німецької сторони Deutsche (ГІЗ). У вересні 2017 

року відкрито україно-польський клуб. За цей час лідери Харківщини відвідали Угорщину, Францію, Польщу, Монако, 

Австрію, Німеччину, Італію. 

З 2011 року з метою навчання лідерів області відбувається проект «Академія управлінської майстерності», що 

реалізовано спільно  з Харківським регіональним інститутом державного управління при Національній академії державного 

управління при Президентові України. Заняття відбуваються один раз на місяць  з використанням нових сучасних 

тренінгових технологій, були присвячені толерантному відношенню між підлітками, ефективному спілкуванню, визначенню 

майбутніх пріоритетів, напрямкам роботи органів місцевого самоврядування, співпраці з органами  місцевого 

самоврядування. Наприкінці року відбувається конкурс-захист проектів ллідерів учнівського самоврядування, під час якого 

лідери Харківщини впроваджують свої соціальні і волонтерські проекти в різних сферах (з благоустрою територій  районів 

(міст) «Провулок моєї мрії», «Патріотичний стріт-арт»;  підтримки бійців АТО: «Моя допомога воїну АТО», «Будемо гідні 

слави героїв», «Частину дитячого серця − воїнам АТО»; благодійні «Чужої біди не буває», «Відкрий душу, щоб посміхнулося  

 

серце», зі здорового спосібу життя «Здоровим бути модно», «День без куріння»). Лідери Чугуївської районної ради 

старшокласників показали створений дітьми фільм «Щастя», а Балаклійського−мультфільм «Здоровим бути модно»).  
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Одними із популярних проектів, що реалізує ХОРС, є проекти Учнівської Ліги України «Схід-Захід − разом!» та «Рух 

лідерів», понад 1500 лідерів Харківщини за цей час відвідали Ужгород, Львів, Мукачево, Берегово; зустрічалися з лідерами 

Закарпатського парламенту «Нове покоління». З 2014 років лідери ХОРС беруть участь у таборі лідерів учнівського 

самоврядування Львівської обласної ради старшокласників (с. Нагуєвичі  Дрогобицького району, сел. Верхнє Синьовидне 

Сколівського району Львівської області).  

Протягом року відбулися он-лайн зустрічі з відомими харків’янами, які досягли неабияких успіхів. Вони проводили 

тренінги з лідерами. У березні відбулася зустріч з першою головою ХОРС Оленою Приходько, яка з українським паспортом 

очолює молодіжну раду в Монако. Під час зустрічі лідери вирішили про започаткування конкурсу стартапів лідерів 

учнівського самоврядування «Є ІДЕЯ!». 

14 грудня 2019 року в Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» до Дня 

місцевого самоврядування відбувся ІІІ обласний фестиваль лідерів учнівського самоврядування «Лідер року 2019», що зібрав 

20 команд районних (міських, селищних) рад старшокласників. 

За підсумками роботи журі  у командних конкурсах «Лідерство – це відповідальність», соціальних відеороликів, 

«Україна-це Європа» 9 із 20 команд районних (міських, селищних) рад старшокласників стали переможцями та були 

нагороджені кубками та дипломпами. Лідери Чугуївського міського учнівського парламенту посіли гран-прі, а соціальний 

відеоролик «Ми зможемо змінити на краще!» Районної асоціації дитячих та юнацьких організацій «Дія»  Золочівської ОТГ за 

підсумками голосування на сайті Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»  

отримав «Приз глядацьких симпатій». Звання «Лідер року 2019» беззаперечно посіла Ляля Алфімова, лідерка Лозівської  

районної асоціації старшокласників «Стожари». 

Десятий рік поспіль реалізується ініційований лідерами Харківщини Всеукраїнський проект Учнівської Ліги України 

«Рух лідерів».  Щорічно під час зимового навчально-тематичного збору лідерів учнівського самоврядування області члени 

ХОРС зустрічаються в рамках цього проекту з членами Сумської обласної ради старшокласників, кадетами Сумського ліцею 

з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка.  

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
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Фінансово-господарська діяльність Палацу проводиться відповідно до чинного законодавства України. Фінансування 

закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до порядку, встановленого законодавством. Механізм 

фінансування закладу кошторисно-бюджетний. 

Фінансування видатків здійснюється згідно кошторису. Кошторис загального фонду Палацу передбачає видатки на 

заробітну плату з нарахуванням, комунальні видатки, проведення масових заходів, видатки на відрядження, придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та видатки на проведення поточного ремонту. Фінансування Палацу 

змінюється за кожним видом видатків щорічно. 

У 2019 році в порівнянні з 2018 роком фінансування на виплату заробітної плати та оплати нарахувань зросло на  15 %.  

Для придбання предметів, матеріалів, обладнання та проведення масових заходів, у 2019 році порівняно з 2018 роком, 

видатки зросли на 73%.  

Для оплати послуг, в тому числі проведення поточного ремонту, у 2019 році порівняно з 2018 роком - зросли на 89 %. 

На проведення поточного ремонту було затверджено: на 2018 рік 810000,00 грн.; на 2019 рік 640000,00 грн. 

Протягом 2019 року у корпусах за адресами Палацу: м. Харків,  вул. Сумська, 37, проведено поточний ремонт 

коридорів Палацу, вул. Сумська, 54 здійснено поточний ремонт частини коридору на 1 поверсі та кабінету № 10,                

вул. Сумська, 37-а здійснено поточний ремонт туалетної кімнати для дівчат. 

Фінансове забезпечення закладу в 2018 – 2019 роках наведено  в таблиці.  
Найменування затверджених видатків 2018 рік (гривень) 2019 рік (гривень) 

Заробітна плата 11582485,00 13184705,00 

Нарахування на заробітну плату 2516516,00 370232,00 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680000,00 930000,00 

Оплата послуг крім комунальних 1070000,00 1200000,00 

Видатки на відрядження 72486,00 100000,00 

Оплата теплопостачання 867111,00 835689,00 

Оплата  водопостачання та водовідведення 56012,00 73342,00 

Оплата електроенергії 291459,00 304476,00 

Оплата природного газу 466831,00 449269,00 

Окремі заходи з реалізації державний (регіональних) програм 9259,00 3403,00 

Всього: 17608629,00 20050480,00 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ В 2020 РОЦІ 



 46 

 

Робота педагогічного колективу буде присвячена 85-й річниці від дня заснування Палацу, реалізації завдань Закону 

України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року з урахуванням змін, внесених до Законів України «Про позашкільну 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні, Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», а також 

на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019−2023 роки, 

затвердженої рішенням ХVIIІ сесії VIІ скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІI (зі змінами, 

внесеними рішеннями обласної ради від 28.02.19 № 935-VІІ , № 936-VІІ), концепції освітнього проекту «Виховний простір 

Харківщини: вектори розвитку» на 2019-2021 роки, схваленого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківська 

обласна державна адміністрація 27 березня 2019 року, Статуту Палацу, головною метою роботи якого  є здійснення навчання 

та виховання громадян у позаурочний час.   

Основні завдання колективу Палацу в 2020 році: 

- виховання громадянина України; 

- створення оптимальних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; 

залучення дітей з особливими потребами; 

-задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури 

освіти;  

- здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, 

подальшої самореалізації або професійної діяльності; 

-формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я  

оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

-розширення мережі гуртків науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного напрямів; 

-продовжити оновлення системи надання платних освітніх послуг у Палаці; 

-підвищення рівня інформаційно-методичної роботи педагогічного колективу; розвиток видавничої діяльності; упровадження 

нових навчальних програм; 

- пошук його нових форм організації дозвілля вихованців, учнів і слухачів; профілактика бездоглядності, правопорушень; 

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; 

- внесення змін до структури Палацу відповідно до сучасних вимог; 
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- підвищення якості інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи; 

-підвищення ролі батьківської громадськості, учнівського самоврядування в управлінні закладом; 

-утворення інноваційного освітнього середовища;  залучення дітей дошкільного віку до освітнього процесу, в тому числі, з 

особливими освітніми потребами; 

- укріплення матеріально-технічної бази Палацу, пристосування приміщень Палацу для дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень; 

-підвищення професійної компетентності педагогів із питань сучасних підходів до організації освітнього процесу; 

- розширення співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти області, органами влади та органами місцевого 

самоврядування з питань  розвитку напрямів позашкільної освіти; 

- посилення міжнародної співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ГРАФІК ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПАЛАЦУ 

№ 

з/п 
Посада керівника, його 

заступників з відповідних 

питань, інших керівників 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Режим роботи Дні та години 

прийому 

Місце прийому 

(адреса), 

контактний телефон 
1. Директор Палацу Підберезкіна  

Тетяна Євгенівна 

понеділок-четвер: 10.00-19.00; 

п`ятниця 10.00-17.45; 

перерва 13.00-13.45 

вихідні дні: субота, неділя 

щопонеділка 

16.00 − 18.00 

1–а субота місяця 

10.00−13.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 21 

 тел. 057-700-38-41 

2. Заступник директора з навчально-

методичної роботи 

Кривошея Людмила 

Миколаївна 

понеділок-четвер: 9.00-18.00; 

п`ятниця: 9.00-16.45; 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щовівторка 

16.00 − 18.00 

2-га субота місяця 

10.00 − 13.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 23 

 тел. 057-700-38-42 

3. Заступник директора з виховної 

роботи 

Курукіна Тетяна 

Євгенівна 

понеділок-четвер: 10.00-19.00; 

п`ятниця: 10.00-17.45; 

перерва 14.00-14.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

 

щосереди 

16.00 − 18.00 

3-тя субота місяця 

10.00 − 13.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 23 

тел. 057-700-38-42 

4. Заступник директора з Долинін Сергій понеділок-четвер: 9.00-18.00; щочетверга м. Харків, вул. 
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адміністративно-господарчої 

діяльності 

 

Павлович п`ятниця: 9.00-16.45; 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

16.00 − 18.00 

4-та субота місяця 

10.00 − 13.00 

Сумська, 37, 

каб. № 36 

тел. 057-700-08-80 

5. Художній керівник Якутіна Олена 

Сергіївна 

 

 

вівторок-п`ятниця: 9.00-18.00; 

субота: 9.00-16.45 

перерва: 13.00-13.45 

вихідні дні: неділя, понеділок 

щоп`ятниці 

з 16.00 до 18.00 

 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 28 

 тел. 057-700-38-37 

6. Завідувач відділу міжнародного 

співробітництва, туризму та 

краєзнавства   

Чередніченко  

Олег Миколайович 

понеділок-четвер: 10.00-19.00; 

п`ятниця: 10.00-17.45; 

перерва 14.00-14.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

м. Харків, вул. 

Сумська, 37-а,  

каб. № 5 

тел. 057-700-37-00 

7. Завідувач відділу «Ансамбль танцю 

«Щасливе дитинство» 

Галенко  

Раїса Олександрівна 

вівторок, четвер, неділя  

9.00-18.00, перерва 13.00-13.45; 

середа 12.00-21.00, 

перерва 16.00-16.45;  

п’ятниця 12.00-19.45,  

перерва 16.00-16.45; 

 вихідні дні – субота, понеділок 

 

щосереди 

14.00 − 18.00 

м. Харків, вул. 

Сумська,37, 

каб. № 58 

тел. 057-700-38-47 

8. Завідувач відділу художньо-

естетичного  виховання 

Лопатіна  

Ірина Вуколівна 

понеділок-четвер: 10.00-19.00 

п`ятниця 10.00 –17.45 

перерва 14.00-14.45 

вихідні дні: субота, неділя 

щовівторка 

17.00 − 19.00 

м. Харків, вул. 

Сумська,37, 

каб. № 30 

тел. 057-700-38-39 

9. Завідувач еколого-натуралістичного 

відділу  

Овелян  

Вікторія Керопівна 

понеділок-четвер: 9.00-18.00; 

п`ятниця: 9.00-16.45; 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

м. Харків, 

вул. Коцюбинського,15, 

каб. №1 

057-701-07-19 

10. Завідувач відділу образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва  

Нейкалюк  

Надія Христофорівна 

понеділок-четвер: 9.00-18.00 

п`ятниця 9.00-16.45 

перерва 13.00-13.45,  

вихідні дні –субота, неділя, 

 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37-а, 

 каб. № 3 

 тел. 057-700-38-46 

11. Завідувач організаційно-масового Чепурна  вівторок 9.00-18.00  щосуботи м. Харків, 
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відділу Тетяна Іванівна перерва 13.00-13.45,  

середа-п’ятниця: 10.00-19.00;: 

субота 10.00-17.45,  

перерва 14.00-14.45, 

 вихідні дні: понеділок, неділя 

14.00 − 16.00 вул. Сумська, 37, 

 каб. № 28 

тел. 057-700-38-37 

12. Завідувач спортивно-технічного 

відділу 

Лихошерст Євгеній 

Павлович 

понеділок-четвер: 10.00-19.00; 

п’ятниця: 10.00-17.45,  

перерва 14.00-14.45,  

вихідні дні: субота, неділя 

щосереди 

17.00 − 19.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 23 

тел. 057-700-38-42 

 

3. ЦИКЛОГРАМА  ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Заходи Відповідальні Циклограма проведення заходів 

1. Адміністративні наради при директорові 
директор, заступники директора, завідувачі 

відділів 
щовівторка, протягом року 

2. Педагогічні ради Палацу 

 
директор, заступники директора 3 рази на рік  

4. Педагогічні ради у відділах 

 
завідувачі відділів 4 рази на рік 

5. Участь у нарадах відповідно до плану роботи 

Департаменту науки і освіти 
директор 

згідно з планом  роботи Департаменту 

науки і освіти 

6. Планування роботи відділів Палацу на тиждень, 

місяць 

завідувачі відділів, 

Курукіна Т.І. 

щосереди;   

до 20 числа кожного місяця 

7.  Конференції, семінари, наради  з директорами  

закладів позашкільної освіти області спільно з 

Департаментом науки і освіти 

директор, заступники директора, завідувачі 

відділів 

згідно з планом роботи Департаменту 

науки і освіти,  планом роботи Палацу  

8. Оновлення  інформаційних матеріалів щодо роботи 

Палацу на WEB-сайтах Палацу, Департаменту науки і 

освіти 

директор, заступники директора, завідувачі 

відділів 

 

протягом року 

9. Методичні виїзди в заклади позашкільної освіти 

області  

директор, заступники директора, завідувачі 

відділів, методисти 
згідно з  планом роботи Палацу  на рік 

10. Інформаційно-методичні наради  Кривошея Л.М. 2 рази на місяць 
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Заходи Відповідальні Циклограма проведення заходів 

  

11. Загальні збори трудового колективу Палацу 

 

директор 1 раз на рік 

12. Батьківські збори у відділах Палацу 

 

директор,  

завідувачі відділів 

2 рази на рік 

13. Загальні збори трудового колективу Палацу директор 1 раз на рік 

14. Засідання атестаційної комісії Палацу Кривошея Л.М. згідно з графіком засідань комісії на рік 

15. Засідання тарифікаційної комісії Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

згідно з графіком засідань комісії на  

рік 

16. Художня рада Палацу директор, 

Якутіна О.С. 

2 рази на рік 

17. Складання аналітичних матеріалів з організації та 

проведення навчально-виховної, організаційно-масової 

та інформаційно-методичної роботи у відділах Палацу в 

ІІ і І семестрах та влітку 2020 року; за підсумками 

проведення заходів 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

до 10 червня; 

до 15 серпня; 

до 15 грудня; 

протягом року за планами роботи на 

2018 рік 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МАСОВА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ  

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення Відповідальні 

Контроль за 

виконанням 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

Відмітка про 

виконання 

1 Новорічні та різдвяні свята для вихованців, 

учнів закладів інтернатного типу обласного 

підпорядкування, учнів закладів загальної 

середньої та позашкільної  освіти  

2 - 05 січня; 

 23-30 грудня 
Богун А.Ю., 

Чепурна Т.І.,  

Якутіна О.С. 

 

 

Курукіна Т.І. 

 

 

7500 осіб 

 

2 Обласна виставка писанкарства «Різдвяна 

писанка» 

2 - 09 січня; 

  23-30 грудня 

Нейкалюк Н.Х. 

 

Кривошея Л.М. 120 осіб  

3 Обласна виставка юних природоохоронців 

«Зимовий вернісаж» 

 

2 – 09 січня; 

 23-30 грудня Ярошенко О.І. 

Курукіна Т.І.  

1000 осіб 
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4 І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» 

2-16 лютого 

Ярошенко О.І. 

Курукіна Т.І.  

200 осіб 

 

5 Обласний збір лідерів учнівського 

самоврядування Харківської області 

09-11 січня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  

6 Новорічний бал лідерів учнівського 

самоврядування Харківської області 

10 січня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  

7 Засідання Харківської обласної ради 

старшокласників 

січень-

червень; 

вересень-

грудень 

Чепурна Т.І. Курукіна Т.І.  1000 осіб  

8 Обласне свято-фестиваль «Щедрий вечір» 18 січня Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 300 осіб  

9 Заочний відбірковий  тур ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім» за темою: «Країні 

Юннатії-95!» 

до 14 лютого 

Ярошенко О.І. 

Якутіна О.С. 

 

Курукіна Т.І. 

 

900 осіб 

 

10 І відбірковий етап обласного відкритого 

фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 

лютий - 

квітень 

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х., 

Якутіна О.С. 

Курукіна Т.І. 1500 осіб  

11 Обласна фотовиставка «Територія пригод - 

2019» 

02 лютого – 

31 березня 

Чередніченко О.М. Кривошея Л.М. 400 осіб  

12 Обласні змагання з шахів «Шахова корона»

  

01 березня Лихошерст Є.П. Курукіна Т.І. 150 осіб  

13 Обласний конкурс учнівських науково-

дослідницьких  робіт «Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття» 

03 лютого- 

02 березня 

Нейкалюк Н.Х. Кривошея Л.М. 100 осіб  

14 І обласний відбірковий етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» за темою: «Країні Юннатії-95!» 

11-12 березня Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 500 осіб  

15 Заочний тур І обласного (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 

загальноосвітніх і закладів позашкільної освіти  

до 12 березня Ярошенко О.І. 

 

Курукіна Т.І. 150 осіб  
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17 Чемпіонат  області  з гри  «Що? Де? Коли?» 

 

04 квітня Чередніченко О.М. Кривошея Л.М, 300 осіб  

18 ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

еколого-натуралістичного напряму «Земля − 

наш спільний дім» за темою: «Країні Юннатії-

95!» 

31 березня Ярошенко О.І., 

Якутіна О.С. 

 

Курукіна Т.І. 500 осіб + 

19 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт із 

природознавства (9-11 років) «Юний 

дослідник» 

10-30 березня Овелян В.К.  Кривошея Л.М. 150 осіб  

20 Обласна конференція учнівських робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» 

20 березня Нікайлюк Н.Х. Кривошея Л.М. 100 осіб  

21 Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» 

фестиваль театрів ляльок «КРОК» 

28 березня Лопатіна І.В. Курукіна Т.І. 150 осіб  

22 Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»  

фестиваль оркестрів та інструментальних 

ансамблів малих форм 

11 квітня Лопатіна І.В. Кукрукіна Т.І. 300 осіб  

23 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з 

квітництва і ландшафтного  дизайну «Квітуча 

Україна» 

до 1 квітня Овелян В.К. Кривошея Л.М. 150 осіб  

24 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Годівничка»  

02 січня- 05 

квітня 

Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 500 осіб  

25 Обласна виставка-конкурс писанкарства 

«Українська Великодня писанка» 

07-20 квітня Нейкалюк Н.Х. Кривошея Л.М. 300 осіб  

26 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва  «Знай і люби свій край»  

21-02 квітня Нейкалюк Н.Х. Кривошея Л.М. 500 осіб  

27 Обласна виставка-акція «SOS  вернісаж, або 

друге життя відходів»  до Дня Землі - 2020  

17-23 квітня 

 

Овелян В.К. Кривошея Л.М. 300 осіб  

28 І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського 24 квітня Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 400 осіб + 
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зльоту учнівських лісництв закладів загальної 

середньої та позашкільної  освіти 

Якутіна О.С. 

Чепурна Т.І. 

29 Обласне свято дитячої художньої творчості 

вихованців навчальних закладів обласного 

підпорядкування «Весняні посмішки»  

22-24 квітня  Лопатіна І.В. Курукіна Т.І. 300 осіб  

30 Свято дитячої творчості  «Жива вода – Дельта» 25-27 квітня Лихошерст Є.П.  Курукіна Т.І. 500 осіб  

31 Обласний вернісаж дитячої творчості, 

присвяченого 34 річниці Чорнобильської 

катастрофи  

21-27 квітня Некайлюк Н.Х. Кривошея Л.М. 300 осіб  

32 ІІ відбірковий етап обласного відкритого 

фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» (фінальний 

етап)  

06-20 травня  Якутіна О.С. 

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х. 

Курукіна Т.І. 1500 осіб  

33 Обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!» 

18-22 травня Лихошерст Є.П. Курукіна Т.І. 150 осіб  

34 Обласне свято до Дня захисту дітей 

та нагородження переможців обласного 

відкритого фестивалю дитячої художньої 

творчості «Таланти третього тисячоліття» 

30 травня-1 

червня 

Якутіна О.С. 

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х. 

Курукіна Т.І. 500 осіб  

35 Дні відкритих дверей та посвячення у гуртківці  

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та  юнацької творчості» 

30 серпня, 

06 вересня  

Якутіна О.С. 

Чепурна Т.І. 

Курукіна Т.І. 

 

1000 осіб  

36 Обласний етап Всеукраїнського 

природоохоронного руху «Зелена естафета» 

3 вересня-17 

березня 

Ярошенко О.І. 

 

Курукіна Т.І. 300 осіб  

37 Обласна акція у рамках Всеукраїнської акції 

«День натураліста» (заочно) 

28 вересня Овелян В.К. Кривошея Л.М. 300 осіб  

38 Вистава для вихованців закладів освіти 

інтернатного типу обласного підпорядкування 

до Дня довкілля  

27 вересня Чепурна Т.І. 

Якутіна О.С. 

Курукіна Т.І. 250 осіб  

39 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Ліси для нащадків» 

2 вересня – 20 

листопада 

Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 300 осіб  
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40 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Годівничка»  

 02 жовтня-4 

квітня 

Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 500 осіб  

41 Обласний етап Всеукраїнського 

природоохоронної акції «Птах року-2020» 

02-19 жовтня 

 

Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 300 осіб  

42 Обласний етап Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» 

21-25 жовтня Лихошерст Є. П. Курукіна Т.І. 250 осіб  

43 Обласний форум патріотичних сил лідерів 

учнівського самоврядування 

20 жовтня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 300 осіб  

44 VІ Міжнародний конкурс-фестиваль «Kharkiv 

international song forum» 

19 жовтня Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 1000 осіб  

45 Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» 

для театральних  колективів сучасних 

візуальних напрямків. 

28-31 жовтня Лопатіна І. В. 

 

Курукіна Т.І. 250 осіб  

46 Обласний етап фестивалю Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси» з академічного вокалу. 

14 листопада Лопатіна І. В. 

 

Кривошея Л.М. 250 осіб  

47 Обласна  акція «Молодь за здоровий спосіб 

життя» 

17-30  

листопада 

Нейкалюк Н.Х. Кривошея Л.М. 200 осіб  

48 Обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу учнів молодшого шкільного віку з 

початкового  технічного моделювання 

 22-27 

листопада 

Лихошерст Є.П. Курукіна Т.І. 200 осіб 

 

 

49 Обласний очно-заочний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Новорічна композиція» (заочно) 

до14 грудня 
Овелян В.К. 

 

Кривошея Л.М. 

200 осіб 

 

 

50 Обласний очно-заочний етап Всеукраїнського 

конкурсу  «Український сувенір» (заочно) 

до14 грудня 
Овелян В.К. 

 

Кривошея Л.М. 

250 осіб  

51 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Юний селікціонер і генетик» 

2-12грудня 
Овелян В.К. 

Кривошея Л.М. 150 осіб  

52 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл» 

до 3 грудня 
Овелян В.К. 

Кривошея Л.М. 7500 осіб  

53 Обласний фестиваль лідерів учнівського 

самоврядування «Лідер року 2020» 

5 грудня Чепурна Т.І. 

Якутіна О.С. 

Курукіна Т.І. 300 осіб  
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54 Обласна конференція юннатів-учасників та 

переможців всеукраїнських та обласних 

конкурсів     

грудень 

Овелян В.К. 

 

Кривошея Л.М. 

 

 

200 осіб 

 

55 Свято «Миколин день» для вихованців Палацу, 

дітей закладів освіти  інтернатного типу 

обласного підпорядкування 

19 грудня 

Чепурна Т.І. 

 

Курукіна Т.І. 

300 осіб  

56 Засідання «Академії управлінської 

майстерності» Харківської обласної ради 

старшокласників 

щомісячно 

Курукіна Т.І. 

 

Підберезкіна Т.Є. 

500 осіб  

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Скласти та затвердити: 

- навчальні плани відділів, Палацу; 

 

 

- розклад роботи гуртків на 2020 рік та літній період; 

 

 

- плани роботи відділів на 2021 рік; 

 

 

- план роботи Палацу на 2021 рік; 

 

 

- план обласних масових заходів з учнями області на І та ІІ семестри       

2020/2021 н.р. 

 

червень, 

серпень  

 

вересень, 

травень 

 

листопад-

грудень 

 

грудень 

 

 

серпень            

 

Кривошея Л.М., 

завідувачі відділів  

 

Кривошея Л.М., 

завідувачі відділів 

 

завідувачі відділів 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

2. 

 

Забезпечити роботу гуртків Палацу на базі  закладів освіти, у тому числі, 

інтернатного типу обласного підпорядкування,  сільської місцевості області 

протягом 

року 

Кривошея Л.М., 

завідувачі відділів 

 

3. Провести відкриті заняття гуртків у наступних відділах Палацу:    
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3.1.       -    міжнародного співробітництва, туризму та краєзнавства; 

      - образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, центру валеологічних       

знань; 

      -     художньо-естетичного виховання;  

- ансамбль танцю "Щасливе дитинство"; 

- еколого-натуралістичного; 

- спортивно-технічного відділу; 

- організаційно-масовий 

лютий 

лютий- 

березень  

квітнь-травень 

березень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Чередніченко О.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

Лопатіна І.В., 

Галенко Р.О., 

Овелян В.К., 

Лихошерст Є.П., 

Чепурна Т.І. 

 

3.2. Провести звітні концерти творчих колективів Палацу: відділу «Ансамбль танцю 

«Щасливе дитинство»; відділу художньо-естетичного виховання; організаційно-

масового відділу 

квітень- 

травень 

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І. 

Лопатіна І.В. 

 

 

3.3. Підсумкові заняття у гуртках травень завідувачі відділів 

 

 

3.4. Зустріч випускників Палацу з вихованцями, батьками, педагогами, присвячена пам'яті  

видатного педагога Палацу П.Л. Слоніма та 85-річчю Палацу 

 

березень, 

серпень-

жовтень 

Гопта Л.М., 

завідувачі відділів 

 

4. Організувати та провести батьківські збори представників батьківської громадськості 

відділів Палацу: 

   

4.1.  - батьківської громади гуртків та творчих колективів Палацу; 2 рази на рік Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

4.2.  

 

 - батьківські збори гуртків, творчих об'єднань у відділах Палацу; 3 рази на рік завідувачі відділів, 

керівники гуртків 

 

 

5. Підготовка та приведення у відповідність нормативно-правових документів Палацу. постійно Кривошея Л.М. 

 

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
 

№ Назва заходу Термін Відповідальні Відмітка 
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з/п проведення про 

виконання 

1. Взяти участь у підготовці та проведенні:    

1.1. Міжнародних, всеукраїнських  семінарів, конференцій, практикумів, методичних 

об'єднань, курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти (відповідно до  плану  роботи Міністерства освіти і науки України 

на 2020 рік) 

протягом року 

 

Підберезкіна Т.Є.  

1.2. Нарад, конференцій, форумів, семінарів  для керівників місцевих органів управління 

освітою області та закладів позашкільної освіти спільно з Департаментом  науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації (відповідно до плану роботи Департаменту  

науки і освіти на 2020 рік) 

протягом року Підберезкіна Т.Є.  

1.3. Обласних нарад, конференцій, семінарів для педагогічних працівників відповідно до 

плану Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації            

на 2020 рік. 

протягом року 

 

Підберезкіна Т.Є. 

 

 

1.4 Обласних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти (відповідно до плану Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» та плану Всеукраїнських заходів з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів  позашкільної освіти на 2020 рік) за 

напрямами. 

протягом року Кривошея Л.М.  

1.5. Міжнародної валеологічної конференції спільно з Харківським національним 

університетом імені В.Н. Каразіна. 

квітень Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

2. Організувати та провести Всеукраїнський відкритий семінар для директорів закладів 

позашкільної освіти, присвячений 85-й річниці від дня заснування Палацу  

ТЕМА 

жовтень Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

3. Організувати та провести методичні ради Палацу за темами:    

3.1. «Про інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу у 2020 році»  березень Кривошея Л.М., 

завідувачі відділів, 

методисти 

 

 

3.2. «Про затвердження навчальних програм  та освітньої програми Палацу, що 

використовуються в освітньому процесі у 2020/2021 навчальному році. Про 

затвердження плану обласних масових заходів з учнівською молоддю на 2020/2021 

навчальний рік. Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення обласних 

серпень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

 



 58 

масових заходів з учнями у 2020/2021 навчальному році»  

4. Провести :    

4.1. -  атестацію педагогічних працівників Палацу; 

-  засідання атестаційної комісії Палацу 

відповідно до 

плану засідань 

атестаційної 

комісії Палацу 

 

Кривошея Л.М. 

 

 

 

4.2. Тиждень ефективного педагогічного досвіду в рамках атестації педагогічних працівників 

Палацу 

з 1 по 15 

березня 

Кривошея Л.М.  

4.3. Заняття в «Школі  педагога-початківця» (додаток 1). 

 

4 рази на рік 

 

Кривошея Л.М., 

методисти 

 

5. Забезпечити роботу консультаційного пункту для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти області «Виникло питання». 

протягом року інформаційно-

методичний відділ 

 

6. Взяти участь у Всеукраїнських заходах:    

6.1. Всеукраїнському конкурсі навчальних програм, навчально-методичних матеріалів та 

віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичної освіти 

протягом року 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

6.2. Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров’я» (спільно з 

кафедрою здоров’я та корекційної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди). 

квітень Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

6.3. Всеукраїнському семінарі-практикумі для заступників директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)  

травень 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

6.4. Всеукраїнській серпневій конференції «Педагогічний пошук – 2020»  серпень 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

6.5. Всеукраїнському педагогічному практикумі «Світ творчості»  жовтень 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

6.6. Всеукраїнському семінарі керівників аматорських дитячих циркових колективів. листопад Кривошея Л.М., 

Лопатіна І.В. 

 

6.7. Всеукраїнській щорічній заочній виставці видавничої продукції з еколого-

натуралістичного напряму «Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка» 

грудень,  

м. Київ 

(заочно) 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

7. Організувати та провести семінари, семінари-практикуми для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти області за напрямами позашкільної освіти: 

протягом року Кривошея Л.М., 

зав. відділів 

 

7.1 Обласний семінар-практикум для керівників творчих об’єднань еколого- 27 лютого Кривошея Л.М.,  
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натуралістичного напрямку, методистів закладів позашкільної освіти області за темою:  

«Формування базових компетентностей особистості засобами агробіологічної освіти» 

Овелян В.К. 

7.2 Обласний семінар для керівників хореографічного мистецтва "Роль керівника в 

організації навчально-виховної роботи дитячого хореографічного колективу".  

березень Кривошея Л.М., 

Галенко Р.О. 

 

7.3 Обласний семінар для культорганізаторів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

«Роль позашкільного навчального закладу в організації літнього відпочинку дітей та 

учнівської молоді» 

2 червня Кривошея Л.М., 

Чепурна Т.І. 

Нейкалюк Н.Х. 

 

7.4. Обласний семінар для керівників ансамблів та оркестрів народних інструментів. 

"Мистецтво народно-інструментального виконавства як засіб виховання особистості" 

17 жовтня Кривошея Л.М., 

Лопатіна І.В. 

 

7.5. Обласний семінар-практикум для керівників колективів естрадного вокального 

мистецтва «Значення слова в пісні. Дикція й артикуляція. Їх відмінність і роль в роботі 

над текстом» 

23 жовтня Кривошея Л.М., 

Чепурна Т.І. 

 

7.6. Обласний семінар для керівників гуртків  образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва закладів позашкільної освіти «Сучасні техніки декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва як засіб розвитку творчої активної особистості» 

30 жовтня Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

7.7. Обласний семінар-практикум для керівників гуртків сучасної хореографії «Здорова 

конкуренція в гуртку. Командна робота. Основи музикальності при постановці танцю»  

10 листопада  Кривошея Л.М, 

Чепурна Т.І. 

 

7.8. Обласний семінар-практикум для керівників гуртків науково-технічної творчості 

«Сучасні освітні тенденції: особливості та методи розвитку креативного та логічного 

мислення вихованців гуртків науково-технічного напряму» 

20 листопада  Кривошея Л.М, 

Лихошерст Є.П. 

 

7.9. Обласний семінар для керівників гуртків хореографічних колективів. "Роль сучасного 

хореографічного мистецтва у розвитку особистості" 

 

28 листопада Кривошея Л.М, 

Лопатіна І.В. 

 

8. Здійснювати моніторингові дослідження: 

- педагогічної діяльності керівників гуртків, методистів, відділів Палацу; 

- діяльності закладів позашкільної освіти Харківщини за підсумками року; 

- сучасних потреб дітей регіону за різними напрямками позашкільної освіти та 

розвитку мережі гурткової роботи у сільській місцевості. 

 

 

квітень, 

грудень, 

протягом року 

Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний відділ 

 

9. Продовжити надання адресної методичної допомоги та проведення індивідуальних 

консультацій з питань програмно-методичного забезпечення освітнього процесу для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, закладів освіти інтернатного 

протягом року Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний відділ 
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типу обласного підпорядкування 

10. Підготувати до видання в електронному та друкованому вигляді: 

 

 Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

10.1 науково-методичного збірника «Педагогічна майстерня» 

(з досвіду роботи керівників гуртків Палацу); 

жовтень 

березень 

завідувачі відділів, 

інформаційно-

методичний відділ 

 

10.2 Інформаційно-методичного збірника «Лісовичок» (на допомогу керівникам учнівських 

лісництв) 

березень Овелян В.К. 

 

 

10.3 інформаційно-методичного збірника  «Літо-2020» (для педагогічних працівників 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) 

квітень Курукіна Т.І., 

методисти 

 

10.4 інформаційно-методичного збірника  «Довідник юного натураліста» (методичні поради з 

організації еколого-натуралістичної роботи в  закладах позашкільної освіти) 

травень Овелян В.К., 

Ярошенко О.М. 

 

10.5 Інформаційного бюлетеня для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти протягом року Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний відділ  

 

10.6 інформаційно-методичного збірника «Рекомендації. Робочі матеріали. Документи 

освіти.» 

вересень 

квітень 

Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний відділ  

 

10.7 інформаційно-методичних матеріалів щодо забезпечення проведення обласних семінарів 

згідно з планом роботи Палацу на 2020 рік 

протягом року Кривошея Л.М., 

методисти 

 

10.8 збірку «Педагогічна майстерня» (методичні рекомендації з організації та проведення обласних 

масових заходів з учнями у 2020/2021 н.р.) 

серпень Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

10.9 план обласних масових заходів з учнівською молоддю на 2020/2021 н.р. (на І та ІІ 

семестри); 

серпень 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

10.10 інформаційно-методичні матеріали з питань позашкільної освіти до обласних семінарів 

щодо організації, проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю. 

протягом року завідувачі відділів, 

інформаційно-

методичний відділ 

 

11. Розміщувати та оновлювати на веб-сайті Палацу інформаційно-методичні матеріали з 

актуальних питань організації позашкільної освіти, гурткової роботи.  

протягом року Курукіна Т.І., 

інформаційно-

методичний відділ 

 

6.1. Діяльність атестаційної комісії   
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Контроль Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Наявність нормативних документів про атестацію:                 

- перспективний план-графік  підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- перспективний  план-графік атестації; 

- протоколи засідання атестаційної комісії І рівня; 

- заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію. 

протягом року 

інформаційна 

довідка; 

накази 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 
 

2. Підготовка проектів наказів: 

- Про порядок проведення атестації та утворення атестаційної  

комісії І рівня у 2020/2021 н.р.; 

- Про атестацію педагогічних працівників Палацу у     

2020/2021 н.р.; 

- Про  проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Палацу; 

- Про підсумки засідання атестаційної комісії І рівня. 

 

15.09.2020 

 

 

до 20.10.2020 

 

протягом року 

 

 

до 10.04.2020 

накази 
Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 
 

3. Коригування бази даних з атестації педагогів. Складання списків 

педагогічних працівників, які атестуються у черговому порядку у 

2020/2021 н.р. 

вересень- 

жовтень 

 2020 року 

списки Кривошея Л.М.  

4. Формування списку чергової атестації згідно з графіком та 

ознайомлення з ним педагогічних працівників під підпис. 
до 20.10.2020  Кривошея Л.М.  

5. Забезпечення своєчасного проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогів, які атестуються. 

протягом року 

 

заявка 

накази 
Кривошея Л.М.  

6. Залучення педагогів, які атестуються,  до участі  в семінарах, 

педагогічних майстернях, конференціях, педагогічних радах.  

протягом 

року 
наради  адміністрація   

7. Опрацювання  Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України зі змінами, ознайомлення з наказами МОН 
вересень нарада Підберезкіна Т.Є.  
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України, Департаменту науки і освіти, наказами  Палацу. 

8. Оформлення  інформаційного стенду з питань атестації педагогічних 

працівників. 
 до 15.09.2020 стенд Кривошея Л.М.  

9. Планування роботи атестаційної комісії І рівня, складання  списків 

педагогічних працівників, які підлягають черговій (позачерговій) 

атестації у 2020/2021 навчальному році. 

 

до 20.10.2020 
план, 

списки 
Кривошея Л.М.  

10. Засідання атестаційної комісії І рівня: 

Розподіл обов’язків між членами; 

Складання плану роботи комісії. 

жовтень протокол Підберезкіна Т.Є.  

Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються; 

Розгляд списку педагогічних працівників, які атестуються у 

2020/2021 н.р. 

Затвердження графіку  проведення атестації. 

жовтень протокол Підберезкіна Т.Є.  

Підсумки засідання атестаційної комісії І рівня. Ознайомлення 

педагогів з атестаційними листами під особистий підпис. березень протокол Підберезкіна Т.Є.  

11. Участь педагогічних працівників, які атестуються, в курсах 

підвищення кваліфікації. 

протягом 

року 
накази 

Кривошея Л.М. 

 
 

12. Індивідуальні співбесіди з педагогами,  які атестуються.  вересень – 

жовтень 
 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 
 

13. Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються; 

виконання графіку роботи атестаційної комісії І рівня. 
листопад,  

березень 

аналіз 

гурткового 

заняття 

члени атестаційної 

комісії  
 

14. Підсумки засідання атестаційної комісії І рівня. Підготовка  

документації. 
  березень-

квітень 

наказ, 

статистичні 

звіти 

Кривошея Л.М.  

15. Складання, коригування перспективного плану-графіку проходження 

курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 

травень, 

вересень-

жовтень 

план-графік Кривошея Л.М.  

6.2. Організація роботи з молодими педагогами 

№ Назва заходу Термін  Відповідальні Відмітка  
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з/п проведення про 

виконання 

Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України 

1. Вивчення нормативно-правової бази: 

- Закону України «Про освіту» (нова редакція); 

- Закону України «Про позашкільну освіту» (зі змінами); 

- Постанови Кабінету Міністрів України № 433-2001-п від 06.05.2001 

«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних 

закладів»  і  Положення про позашкільний навчальний заклад та 

іншими нормативно-правовими документами з організації освітньої 

діяльності в закладів позашкільної освіти 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

завідувачі відділів 

 

2. Ознайомлення з основними інформаційно-методичними 

документами діяльності закладу позашкільної освіти 

вересень-жовтень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

3. Ознайомлення зі Статутом Палацу, правилами внутрішньо трудового 

розпорядку, правилами техніки безпеки  

вересень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

4. Вивчення нормативних документів з позашкільної освіти протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

Ознайомлення з підходами до виховного процесу в закладі позашкільної освіти, до формування компетентної особистості на основі 

традицій національно-патріотичного виховання  

1. Продовження практики наставництва з метою надання допомоги 

молодим педагогам 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є.., 

завідувачі відділів 

 

2. Складання розкладу для взаємного відвідування занять гуртків 

молодими керівниками і наставниками 

вересень-жовтень методисти   
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3. Складання розкладу взаємного відвідування занять молодими 

педагогами. Відвідування занять гуртків  педагога-наставника: 

- методика організації початку заняття гуртка; 

- форми та методи роботи з вихованцями; 

- організація самостійної діяльності вихованців; 

- диференціація на занятті гуртка; 

- активізація пізнавальної діяльності вихованців на занятті 

гуртка 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

методисти 

 

4. Складання плану самоосвіти молодих педагогів вересень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

методисти 

 

Поглиблення науково-теоретичної підготовки, методики, підвищення компетентності молодих педагогів 

1. Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи в Палаці: 

- план роботи Палацу на рік; 

- традиції та історія Палацу; 

- права та обов’язки педагогів, керівників гуртків, завідувачів 

навчальними кабінетами. 

серпень - 

вересень 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

2. Надання допомоги молодому педагогу в плануванні роботи 

(навчальні програми, вимоги до календарного та поурочного планів), 

в ознайомленні з вимогами до ведення документації 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

3. Надання допомоги молодому педагогу у визначенні типу заняття та 

вимог до його проведення; визначенні напрямків роботи та 

складання календарного плану на семестри та літній період 

 

 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є.., 

наставники 
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Контрольно-діагностична робота 

1. Визначення рівня професійної підготовки молодих фахівців, 

визначення педагогічних проблем керівників гуртків 

до 01.11.2020 Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

2. Здійснення  попереджувального контролю з метою пошуку найбільш 

ефективних методів проведення заняття  та інноваційних підходів у 

роботі педагога 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

3. Здійснення контролю за виконанням педагогами єдиних вимог до 

вихованців, норм педагогічної етики та принципів особистісно-

орієнтованої освіти 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

4. Вивчення результативності методичної роботи з молодими 

педагогами, реалізації ними рекомендацій та процесу їх адаптації 

квітень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

5. 
Участь у проведенні занять «Школи  педагога-початківця»  4 рази на рік 

 

Кривошея Л.М., 

методисти 
 

 

 

7. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Форма роботи Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Організація та проведення заходів з педагогічними працівниками 

Палацу: 

    

1.1

. 

Засідання педагогічної ради Палацу за темами: 

 

    

 «Про відзначення 85-ї річниці від дня заснування Палацу. Про завдання 

перспективного плану розвитку КЗ «ХОПДЮТ» до 2025 року. Структура 

Палацу» 

лютий засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 

 «Про підсумки роботи педагогічного колективу  Палацу у 2019/2020 

навчальному році. Про розгляд і схвалення навчальних програм.»  

травень засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 
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 «Про організацію освітнього процесу Палацу у 2020/2021 навчальному 

році. Основні виклики педагогічного колективу Палацу в умовах 

впровадження новацій в освіті.». 

серпень 

 

засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 

 «Про підсумки роботи педагогічного колективу у 2020 році. Завдання 

педагогічного колективу в 2021 році» 

грудень засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

  

 

1.2

. 

Загальні  збори трудового колективу Палацу 

 

грудень збори трудового 

колективу 

Палацу 

Підберезкіна Т.Є., 

завідувачі відділів 

 

1.3

. 

Педагогічні ради у відділах Палацу (згідно з п.5.4 Статуту  

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та 

планів  роботи відділів) 

 

4 рази на рік засідання 

педагогічних 

рад відділів 

Палацу 

завідувачі відділів  

1.4

. 

Адміністративні наради при директорові за наступними темами: щовівторка  Підберезкіна Т.Є.  

 - аналіз проведення новорічних та різдвяних свят у Палаці; 

- аналіз роботи Палацу за  І семестр 2019/2020 н. р.; 

січень 

січень 

інформаційна 

довідка 

 

Посмітна Ю.А., 

Підберезкіна Т.Є., 

Якутіна О.С. 

 

 - виконання кошторису Палацу за 2019 рік; 

- формування кошторису та бюджетного запиту на 2020 рік 

 

щомісячно 

червень-

серпень 

довідка Омельченко В.Ю., 

завідувачі відділів 

 

 -аналіз стану гурткової роботи Палацу та результати перевірки журналів 

обліку гурткової роботи; 

червень, 

лютий 

наказ 

наказ 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 - організація та проведення атестації педагогічних працівників Палацу у 

відділах; 

лютий, 

березень 

наказ Кривошея Л.М.  

 - про організацію та проведення обласних масових заходів;  травень, 

серпень, 

грудень 

аналітична 

довідка 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

 

 -стан інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в 

Палаці; 

червень 

вересень 

грудень 

аналітична 

довідка 

Кривошея Л.М.  
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 -підготовка навчальних кабінетів, приміщень закладу до нового 

навчального року; про зміни в структурі Палацу; 

червень 

серпень 

акт-дозвіл Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 

 

 -підготовка до затвердження методичних матеріалів (навчальні 

програми, календарно-тематичні плани гуртків); 

серпень-

вересень 

аналітична 

довідка  

Кривошея Л.М.  

 - стан роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

- організація екскурсійних та туристичних подорожей; 

щоквартально 

щоквартально 

звіт 

звіт 

Долинін С.П., 

Курукіна Т.І., 

Чередніченко О.М. 

 

 - організація освітнього процесу під час канікул; 

 

- організація та підготовка до Дня відкритих дверей Палацу,  звітних  

концертів з дітьми та учнівською молоддю у 2020 році; 

жовтень 

грудень 

травень 

серпень 

звіт, 

наказ,  

звіт 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

 -  про стан збереження мережі гуртків, робота з вихованцями пільгового 

контингенту, дітьми, які мешкають в сільській місцевості, дітьми 

внутрішньо переміщених осіб, з особливими потребами, із зони 

антитерористичної операції на сході України; 

1 раз на 

семестр 

статистичний 

звіт 

завідувачі відділів  

 - про організацію роботи учнівського самоврядування та батьківської 

громадськості в Палаці; 

протягом року звіт Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 - залучення вихованців  Палацу до науково-дослідницької діяльності; протягом року інформаційна 

довідка 

завідувачі відділів  

 - актуальні питання щодо формування у вихованців здорового способу 

життя; 

протягом року аналітична 

довідка 

завідувачі відділів  

 -  аналіз роботи гуртків за спеціальним фондом бюджету; 

- аналіз охоплення гуртковою роботою дітей пільгових категорій Палацу, 

дітей, які мешкають в сільській місцевості, дітей внутрішньо 

переміщених осіб із зони антитерористичної операції на сході України; 

щомісячно 

1 раз на 

семестр 

статистичний 

звіт 

Омельченко В.Ю., 

Курукіна Т.І. 

 

 

  - організація та проведення заходів до Дня захисту дітей; 

 

- про виконання заходів у зв’язку з відзначенням Незалежності України, 

33 річниці від дня Чорнобильської катастрофи тощо 

 

 

- про мережу у 2020/2021 н.р. 

травень -

червень 

квітень, 

червень, 

серпень 

 

серпень 

наказ, святкові 

заходи 

інформаційна 

довідка 

наказ, святкові 

заходи 

 

Чепурна Т.І. 

 

Курукіна Т.І. 

 

 

 

Кривошея Л.М. 
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2. Відзначення річниці від дня народження видатного педагога Палацу 

Слоніма П.Л. 

березень святковий захід Гопта Л.М., 

завідувачі відділів 

 

3. Організувати роботу тарифікаційної комісії Палацу квітень наказ Кривошея Л.М.  

4. Організувати та провести збори Ради Палацу лютий, 

червень 

засідання Ради 

Палацу,протокол 

Підберезкіна Т.Є  

5. 

 

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації  та методистів Палацу: 

- вивчення стану гурткової роботи (контроль  за станом набору 

дітей у гуртках, охоплення гуртковою роботою дітей пільгових 

категорій, дітей, які мешкають в сільській місцевості, дітей 

внутрішньо переміщених осіб із зони операції об'єднаних сил на 

сході України;); 

 

- перевірка професійної готовності новоприбулих та молодих 

педагогів до роботи з вихованцями Палацу в умовах 

позашкільного закладу, надання  методичної допомоги та 

консультацій; 

 

- вивчення системи роботи педагогічних працівників Палацу, які 

атестуються у 2020 році; 

 

 

 

 

- контроль за веденням гурткової документації (оформлення 

журналів обліку роботи гуртків, виконання навчальних програм, 

навчально-тематичних планів); 

 

 

- вивчення результативності  участі  в обласних, всеукраїнських, 

міжнародних масових заходах педагогів та вихованців Палацу; 

 

 

 

 

вересень- 

жовтень, 

січень - лютий 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

листопад   - 

березень  

 

 

 

 

лютий, 

травень, 

серпень, 

листопад 

 

грудень, 

травень 

 

 

 

 

статистичний 

звіт, аналітична 

довідка, 

поповнення 

банку даних 

 

індивідуальні 

консультації 

 

 

 

відвідування 

занять, 

складання 

аналітичної 

довідки 

 

індивідуальні 

консультації, 

видання  наказів 

 

 

збір 

інформаційних 

даних до 

педагогічної 

ради 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти, 

завідувачі відділів 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів, 

методисти 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

інформаційно- 

методичний відділ 
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- контроль  відвідування  занять вихованцями гуртків; 

 

 

- перевірка дотримання правил безпеки життєдіяльності в гуртках; 

 

 

- робота з охорони праці та дотримання правил охорони праці 

працівниками Палацу; 

 

- видання  наказу «Про виконання ст. 26 Закону України «Про 

освіту» (охорона праці та дотримання правил безпеки у  

            КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та  

            юнацької творчості»); 

- контроль за дотриманням вимог з питань охорони праці в Палаці 
 

 

протягом року 

 

 

грудень, 

квітень 

 

січень 

 

 

січень, 

травень 

 

 

січень, 

травень 

 

інформаційна 

довідка 

 

інформаційна 

довідка 

 

акт 

нарада 

 

наказ 

 

 

 

аналітична 

довідка 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

Лаврук О.В. 

 

 

Долинін С.П., 

Лаврук О.В. 

 

 

Лаврук О.В. 

6. Ознайомлення з інноваційними формами  і методами активізації 

пізнавальної діяльності на заняттях гуртків відділів:  

- міжнародного співробітництва, туризму  та краєзнавства; 

- образотворчого  та декоративно -прикладного мистецтва, центру 

валеологічних знань; 

- художньо -естетичного; 

- відділу «Ансамбль танцю «Щасливе дитинство»; 

      -    еколого - натуралістичного 

- спортивно - технічного; 

- організаційно - масового 

 

 

лютий, 

лютий – 

березень, 

квітень - 

травень, 

жовтень- 

листопад, 

грудень 

 

 

відвідування 

занять,  

аналітичний звіт 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І.,., 

методисти, 

завідувачі відділів 
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8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПАЛАЦУ 

 

1. Складання річного кошторису з додатками. Затвердження їх у Департаменті 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  

січень 2020 року  Омельченко В.Ю.  

2. Складання і надання місячної фінансової  звітності до Управління Державної 

казначейської служби України  у Шевченківському районі м. Харкова, 

Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації: 

Форми звітності – 7 м 

щомісячно до 05-го числа 

місяця наступного за 

звітним 

Омельченко В.Ю.  

3. Складання і надання квартальної фінансової звітності  до Управління Державної 

казначейської служби України  у Шевченківському районі  

м. Харкова , Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації: 

Форми звітності - №№ 1, 2м, 4-1м, 4-2м, 7м, додатки до Балансу  

щоквартально до 08-го 

числа місяця наступного 

за звітним кварталом 

Омельченко В.Ю.  

4. Складання та подання на затвердження до Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації  тарифікаційних списків  станом на 

01.09.2020 

до 15.09.2020 

 

Вєтрова Н.І.  

5. Складання та подання на затвердження до Департаменту науки і освіти штатного 

розпису станом на 01.01.2020 до 25.12.2020 
Вєтрова Н.І.  

6. Внесення зміни до штатного розпису у зв'язку з підвищенням посадових окладів 

працівників протягом року 
 Вєтрова Н.І. 

 

 

7. Оформлення «Довідок про зміни до річного розпису кошторису на поточний рік» постійно у разі 

необхідності 

Омельченко В.Ю.  

8. Складання бюджетного запиту на 2021 рік червень - липень 2020 

року 

Козлова С.С.  

9. Складання та оприлюднення річного плану закупівель відповідно до Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» на 2020 рік 

грудень 2020 року  

та протягом року  у разі 

змін 

Підберезкіна Т.Є., 

Омельченко В.Ю. 

  

 

10. Організація контролю за проведенням закупівель відповідно до річного плану 

закупівель постійно протягом року 

Підберезкіна Т.Є.  
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11. Надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації  статистичного звіту про проведення закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

щоквартально 

до 25-го числа 

останнього місяця 

звітного кварталу 

 Козлова С.С.  

12. Укладання договорів з постачальниками товарів і послуг на 2020 рік згідно з 

кошторисними призначеннями і додатком до річного плану закупівель 
січень-лютий 2020 року 

Омельченко В.Ю., 

Мєндікова Н.П.,  

Тимохін О.М.,  

Долинін С.П. 

 

13. Організація проведення звіряння розрахунків з організаціями-постачальниками 

товарів і послуг  

щомісяця до 10-го числа 

місяця наступного за 

звітним 

Омельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.П. 

Долинін С.П. 

 

14. Проведення нарахування заробітної плати та перерахування її на карткові 

рахунки, перерахування обов'язкових платежів до бюджету 

щомісяця до 12 числа та 

до 27 числа звітного 

місяця  

Шоломінська Н.О.  

15. Підготовка і надання плану по мережі, штатах і контингенту на рік щоквартально до 10 

числа за звітним 

Ченцова Л.В.  

16. Підготовка і надання інформації щодо видатків на оплату праці за місяць до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  за вимогою 
 

Шоломінська Н.О. 

 

17. Перевірка та зведення перспективного навантаження педагогічних працівників на 

навчальний рік вересень 2020 року 
Підберезкіна Т.Є.  

18. Підготовка і надання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, до 

органів доходів і зборів 

щоквартально протягом 

40 календарних днів 

після звітного кварталу 

Шоломінська Н.О. 

  

 

19. Підготовка і надання звіту «Звіт з праці» до Головного управління статистики у 

Харківській області 

Щомісячно та 

щоквартально 

до 7-го числа 

місяця наступного 

за звітним періодом 

Шоломінська Н.О. 

Ченцова Л.В. 

  

 

20. Підготовка і надання звіту по коштах загальнообов”язкового державного 

соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами,зумовленими похованням (Додаток 1), до органу ФСС з ТВП 

щоквартально протягом 

20 календарних днів 

після звітного періоду 

Шоломінська Н.О. 
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21. Підготовка і надання відомості розподілу чисельності працівників, річного 

фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт,послуг) за видами економічної 

діяльності (Додаток 3), до  Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві 

до 25 січня 2020 року 

Шоломінська Н.О.  

22. Надання до Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності 

заявку-розрахунок для виплати по листках непрацездатності 

щомісячно  до 20-го 

числа місяця наступного 

за звітним 

Шоломінська Н.О. 

 

 

23. Підготовка і надання «Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 

грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне 

страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4)  

щомісячно  до 

20-го числа місяця 

наступного за звітним 

періодом 

Шоломінська Н.О. 

 

 

24. Підготовка та надання звіту «Про суми податкових пільг» з земельного податку 

до  органів доходів і зборів 

щоквартально протягом 

40 календарних днів 

після звітного кварталу 

Мєндікова Н.Ф. 

  

 

25. Підготовка і надання податкової декларації з податку на додану вартість, до 

органів доходів і зборів 
до 20-го числа місяця 

наступного за звітним 

Мєндікова Н.Ф.  

26. Підготовка і надання податкового звіту про використання коштів неприбуткових 

установ та організацій до органів доходів і зборів 

на початку року протягом 

60 днів,після закінчення 

звітного періоду  

Мєндікова Н.Ф.   

27. Підготовка і надання звіту про обсяги реалізованих послуг, до Головного 

управління статистики у Харківській області 

щоквартально до 25 

числа після звітного 

періоду 

Мєндікова Н.Ф.  

28. Підготовка і надання звіту про роботу транспорту, до Головного управління 

статистики у Харківській області щорічно, до 28 лютого  
Мєндікова Н.Ф.  

29. Підготовка і надання податкового розрахунку земельного податку, до органів 

доходів і зборів 
на початку року , до 10 

лютого 

Мєндікова Н.Ф.  

30. Проведення інвентаризації основних засобів, необоротних активів, матеріальних 

цінностей та розрахунків 
з 01 жовтня по 30 

жовтня 2020 року 

інвентаризаційна 

комісія 

 

31. Підготовка і надання звіту «Капітальні інвестиції»  до Головного управління 

статистики 

щоквартально, до 25 

числа наступного за 

звітним періодом 

Козлова С.С.  
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32. Ведення журналу обліку зносу основних засобів та нематеріальних активів грудень 2020 року та 

протягом року  

Козлова С.С.  

33. Підготовка та надання до Департаменту науки і освіти  звіту по енергоносіях  та 

копій актів звіряння розрахунків з постачальниками комунальних послуг 

(енергоносіїв) 

щомісячно  до 15-го 

числа місяця наступного 

за звітним 

Мєндікова Н.Ф.  

34. Контроль за використанням натуральних показників по комунальним послугам 
щоденно  

Долинін С.П., 

Тимохін О.М. 

 

35. Ведення журналу реєстрації видачі довіреностей, контроль за надходженням та 

перевірка первинних документів постійно 
Козлова С.С.  

36. Підготовка і надання довідки про рух основних засобів до Управління з питань 

комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради 

щоквартально протягом 

20 календарних днів 

після звітного кварталу 

Козлова С.С.  

37. Перевірка фактичних залишків бензину та дизпалива, що обліковується за 

матеріально-відповідальними особами згідно з подорожніми листами 
щомісячно, протягом 

року 

Долинін С.П.  

38. Підготовка і надання інформації про нарахування та перерахування орендної 

плати за звітний місяць до Управління з питань комунальної власності 

виконавчого комітету Харківської обласної ради 

щомісячно  до 10-го 

числа місяця наступного 

за звітним 

Мєндікова Н.Ф. 

  

 

39. Надання інформації про діючі договори оренди комунального майна до 

Управління з питань комунальної власності виконавчого комітету Харківської 

обласної ради 

щоквартально до 10 

числа  

Мєндікова Н.Ф. 

 

 

40. Складання та оприлюднення  розрахунку вартості навчання у гуртках по 

спеціальному фонду 

до 15 січня 2020 року та 

протягом року за 

потребою 

Омельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.Ф. 

 

41. Контроль за своєчасним надходженням оплати за оренду приміщення та гуртка 

по спеціальному фонду  
щомісячно до 20 числа 

Підберезкіна Т.Є., 

Омельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.Ф. 

 

 

42. Організація перевірки цільового користування  службовими телефонами щомісячно до 25-го числа 

місяця наступного за 

звітним 

Омельченко В.Ю.  
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43. Підготовка і надання заявки на фінансування до Департаменту науки і освіти 

Харківської облдержадміністрації 
щосереди протягом 

року 

 Омельченко В.Ю.  

44. Проведення реєстрації зобов’язань по загальному та спеціальному фондам  в 

Шевченківському районі м. Харкова та здійснення платежів відповідно до взятих 

зобов'язань та фінансування 

постійно 

Козлова С.С.  

45. Проведення аналізу використання  коштів  по загальному фонду,  згідно з планом 

асигнувань на поточний рік постійно, протягом року 

Козлова С.С., 

Шоломінська Н.О, 

Мєндікова Н.Ф. 

 

46. Організація підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби (курси, 

семінари тощо) один раз на рік 
Омельченко В.Ю.  

47. Виконання оперативних завдань, доручень та позапланових заходів 

по мірі надходження 

Омеельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.Ф., 

Долинін С.П. 

 

48. Підтримувати у належному технічному стані системи опалення та водо-, 

енергопостачання 

протягом року 

 

Долинін С.П., 

Тимохін О.М. 

 

49. Підтримувати в належному стані автотранспорт, своєчасно здійснювати 

проходження техогляду, дотримуватися термінів страхування транспорту 

 

протягом року 

 

Долинін С.П.  

50. Утримувати приміщення закладу в належному санітарно-гігієнічному стані постійно Долинін С.П.  

51. Звітувати перед колективом  закладу  про фінансово-господарську діяльність та 

виконання умов колективного договору 

грудень Підберезкіна Т.Є., 

 

 

52. Здійснити поточний ремонт приміщень закладу ІІ- ІІІ квартал 2020 року Долинін С.П.  
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8.1  ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ  ПАЛАЦУ  

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін      

виконання 
Відповідальні 

Контроль 

 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1. Забезпечення матеріально-технічної бази Палацу 

1.1. Організація роботи щодо забезпечення закладу  фаховими виданнями, 

нормативно-законодавчими актами з питань охорони праці 

 

протягом року Долинін С.П. 

Курукіна Т.І. 

інформація 

 

1.2. Забезпечення готовності  приміщень  до початку нового навчального 

року відповідно до нормативів 

до 01.09.2020 Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

Долинін С.П. 

акти 

перевірки 
 

1.3. Визначення об’єктів, які знаходяться в аварійному стані, складання 

дефектних актів 

 

постійно Долинін С.П. дефектні 

акти  

1.4. Перевірка монометрів, лічильників холодної води згідно з графіком, 

підготовка актів щодо готовності приладів обліку водопостачання 

 

до 01.09.2020 Підберезкіна Т.Є., 

Долинін С.П. 

акти 

 

1.5. Підготовка інженерних систем (опалення, холодного водопостачання) 

до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, 

отримання актів готовності систем опалення (газопостачання) 

 

до 01.09.2020 Долинін С.П. інформація 

 

1.6. Приведення у належний стан  підсобних приміщень, теплових рамок, 

щитової, забезпечення  їх надійного закриття 

 

до 01.09.2020 Долинін С.П. інформація 

 

1.7. Підготовка  планів проведення  капітального та профілактичного 

ремонту 

 

 

 

жовтень 2020 

року 

Долинін С.П. план 

заходів 
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2. Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм 

 

2.1. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм  у закладі за  

критеріями: 

- природне та штучне освітлення;  

- повітряно-тепловий режим; 

- водопостачання та каналізація; 

- вентиляція та опалення; 

- обладнання основних та підсобних приміщень; 

- санітарно-гігієнічне виховання; 

- самообслуговування 

 

червень 2020 року 

 

серпень 2020 року  

 

завідувачі відділів; 

Долинін С.П. 

 

довідка  

2.2. Контроль за санітарний станом  навчальних кабінетів і приміщень 

Палацу 

протягом року завідувачі відділів, 

Долинін С.П. 

довідка  

2.3. Забезпечення санітарно-гігієнічного порядку  навчальних кабінетів, 

актової зали, підсобних приміщень Палацу 

протягом року Долинін С.П. наказ  

2.4. Складання графіків роботи технічного персоналу в навчальних 

кабінетах та приміщеннях  Палацу, графіків вологого прибирання та 

провітрювання 

протягом року Долинін С.П. наказ, 

графік 

 

2.5. Проведення огляду технічного стану будівель Палацу  

(згідно з Постановою КМУ № 409 від 05.05. 1997 р.) складання 

відповідних актів 

протягом року Долинін С.П. акти  

 

   3.   Організація роботи  з протипожежної безпеки учасників освітнього процесу Палацу 

  

3.1. Забезпечення закладу засобами протипожежної   безпеки до 15.08.2020 Долинін С.П. інформація  

3.2. Дотримання заходів протипожежної безпеки в приміщеннях закладу протягом року Долинін С.П. план заходів  

3.3. Виконання приписів пожежної інспекції протягом року Долинін С.П. план заходів  

3.4. Перевірка складських приміщень від легкозаймистих предметів протягом року Долинін С.П. інформація  
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3.5. Проведення інструктажів з пожежної безпеки з  працівниками закладу 

 

протягом року Долинін С.П. згідно з  

графіком 

 

3.6. Проведення протиаварійних та протипожежних тренувань з 

працівниками 

 

квітень 2020 року Долинін С.П. план заходів  

3.7. Утримування в робочому стані засобів протипожежного захисту, 

обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за   

призначенням 

 

протягом року Долинін С.П. згідно з 

планом 

 

 

3.8. Забезпечення  порядку збереження і використання  легкозаймистих  

матеріалів 

 

протягом року Долинін С.П. згідно з 

планом 

 

3.9. Забезпечення технічних працівників засобами індивідуального 

захисту 

 

постійно Долинін С.П. інформація  

3.10. Розробка  комплексних заходів  щодо забезпечення пожежної безпеки. 

Контроль за їх виконанням. Узагальнення результатів роботи 

січень 2020 року 

червень 2020 року 

грудень 2020року 

Долинін С.П. план заходів 

довідка 

 

 3.11 Здійснення контролю  за проведенням  підрядником робіт по 

антипериновій обробці будівель (горищ) Палацу 

 

ІІ – ІІІ квартал 

2020 року 

Долинін С.П.   

3.12. Забезпечення наявності на всіх поверхах та будівлях Палацу  плану-

схеми евакуації 

 

протягом року Долинін С.П. план-схема  

 

      4.    Зміцнення матеріально-технічної бази Палацу 

4.1. Випробування системи опалювання та отримати відповідний акт в 

теплових мережах (підготовка теплових рамок та системи опалювання 

закладу за адресами: вул. Сумська-37, 37а, 54 та отримати акт 

готовності системи опалення на 2020/2021 н. р.) 

 

до 10.08.2020 Долинін С.П. акти 
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4.2. Проведення заходів щодо ефективного та економного споживання  

енергоносіїв, збереження наявних матеріальних цінностей 

 

протягом року Долинін С.П. довідка 

 

4.3. Аналіз використання енергоносіїв 

 

щомісячно Долинін С.П. звіти 
 

4.4. Контроль за використанням бюджетних та позабюджетних коштів 

 

протягом року Підберезкіна Т.Є. звіт 
 

4.5. Активізація роботи щодо залучення позабюджетних коштів 

 

протягом року Підберезкіна Т.Є. звіт 
 

4.6. Контроль та звітність за використанням благодійних внесків протягом року Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 
 

звіт 
 

4.7. Контроль за оплатою комунальних витрат до 20 числа 

щомісяця 

Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 
 

звіт 
 

4.8. Здійснення  інвентаризації та списання матеріальних цінностей відповідно до 

плану 

Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 
 

акти, 

інформація  

4.9. Заявки на потреби закладу в матеріально-технічних ресурсах 

 

до 01.07.2020 Долинін С.П. таблиці 
 

4.10. Закупівля миючих засобів, інвентарю, спецодягу 

 

протягом року Долинін С.П. 

Омельченко В.Ю. 

довідки 

 

4.11. Контроль за справність електроламп, своєчасна заміна 

 

протягом року Долинін С.П. довідка 
 

4.12. Закупівля інвентарю для роботи по благоустрою території протягом року Долинін С.П. 

Омельченко В.Ю. 

довідка 
 

4.13. Закупівля  матеріалів для ремонту приміщень закладу протягом року Долинін С.П. 

Омельченко В.Ю. 

довідка 
 

4.14. Поповнення методичного кабінету періодичними фаховими  

виданнями 

протягом року Ярошенко О.І. 

Омельченко В.Ю. 

довідка 
 

4.15. Проведення екологічного двомісячника з благоустрою 

території закладу 

квітень – травень Долинін С.П. довідка 
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5. Організувати та провести поточні ремонти в будівлях Палацу: червень-серпень Долинін С.П.   

5.1. по вул. Сумській, 37:  

- ремонт коридорів першого поверху центральної частини 

Палацу; 

- ремонт в кабінетах № 25, 26, 27 для кабінетів раннього 

розвитку, в тому числі, дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- ремонт приміщень кабінетів  № 10, 13, 14 спортивно-

технічного відділу; 

 

 Долинін С.П. звіт 

 

5.2. по вул. Сумській, 37-а: 

- ремонт підвального приміщення теплопункту; 

 

 Долинін С.П. звіт 

 

5.3. по вул. Сумській, 54: 

- ремонт кабінету для інформаційно-методичного відділу; 

- ремонт туалетної кімнати; 

- частковий ремонт приміщень І-ІІ поверхів (коридору лівої 

частини І поверху); 

 Долинін С.П. звіт 

 

5.4. по вул. Коцюбинського, 15: 

- обладнання туалетної кімнати; 

- ремонт навчального кабінету гуртків юних ентомологів, 

зоологів, кабінету ветеринарного лікаря. 

 Тимохін О.М. звіт 

 

9. Робота  з кадрами 
  

№ 

з\п Назва заходу 
Термін 

проведення 
Контроль Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організація роботи з кадрових питань відповідно до нормативно-

правових документів: 

 - Конституції України, 

-  Закону України «Про освіту» (нова редакція); 

протягом року нормативно-

правові 

документи            

Підберезкіна 

Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
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- Закону України «Про позашкільну освіту»;   

- Кодексу законів про працю України; 

- Закону України «Про відпустки»; 

- Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних 

навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки. Молоді та спорту України від 23.08.2012 р. № 947; 

- Інструкції про порядок ведення трудових книжок 

2. Укомплектування  навчального закладу кадрами. 

Аналіз якісного складу працівників за критеріями:  

- усього педагогічних працівників; 

- за освітою: повна вища, базова вища, неповна вища, середня; 

- за розрядами; 

- за віковим складом:  пенсіонери;   молоді спеціалісти 

серпень-

вересень 

штатний розпис 

 

статистичні дані, 

списки 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

3. Ведення Книги обліку педагогічних працівників протягом року Книга обліку 

педагогічних 

працівників 

Ченцова Л.В.  

4. Робота щодо дотримання штатного розпису:  

- нормативність затвердження; 

- дотримання номенклатури посад; 

- кількість працівників відповідно до штатного розпису 

до 15.09.2020 Наказ МОН, молоді та 

спорту України від 

31.10.2012 № 1230 «Про 

затвердження 

Примірних Типових 

штатних нормативів  

позашкільних 

навчальних закладів», 

класифікатор професій, 

штатний розпис 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
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5. Звітність щодо плинності кадрів за критеріями: 

- прийнято на роботу; 

- звільнено з роботи; 

- вакансії ; 

- сумісники 

щомісяця накази Палацу Ченцова Л.В.  

6. Організація роботи щодо надання працівникам закладу основних 

додаткових щорічних відпусток, соціальних відпусток 

протягом року Закон України 

«Про відпустки», 

Колективний 

договір Палацу 

графік відпусток 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

7. Організація роботи щодо оформлення та ведення особових справ 

працівників 

протягом року нормативні 

документи 

Ченцова Л.В.  

8. Робота щодо розроблення, затвердження та зберігання посадових та 

робочих інструкцій працівників за  критеріями: 

- відповідність нормативам; 

- затвердження директором; 

- ознайомлення працівників; 

- ведення журналу реєстрації посадових (робочих) інструкцій; 

- ведення журналу реєстрації видачі посадових (робочих) 

інструкцій. 

протягом року посадові інструкції Підберезкіна 

Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

9. Складання графіків роботи адміністрації, обслуговуючого персоналу 

відповідно Правил внутрішнього трудового розпорядку та законодавства 

(робочий час, перерви на обід). 

серпень наказ Підберезкіна 

Т.Є. 

завідувачі 

структурними 

підрозділами 

 

10. Забезпечення дотримання Інструкції про порядок ведення трудових 

книжок: 

- нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;  відповідність 

постійно Інструкція про 

порядок ведення 

трудових книжок, 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
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кількості трудових книжок кількості працівників. накази  

11. Своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з 

ведення ділової документації: 

- про прийом (дотримання штатного розпису);  

- про звільнення (причини звільнення, посилання на відповідні статті 

Кодексу законів про працю України); 

- встановлення надбавок до посадового окладу та підвищення ставок 

заробітної плати. 

постійно накази,  

подання, 

нормативні 

документи 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Шепетова 

Н.В. 

 

12. Своєчасна реєстрація наказів з кадрових питань у Книзі реєстрації 

наказів з кадрових питань за критеріями: 

- нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена 

печаткою); 

- наявність підписів про ознайомлення з наказами; 

- відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації. 

постійно Книга наказів,  

Книга реєстрації 

наказів 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Шепетова 

Н.В. 

 

13. Організація роботи щодо дотримання вимог Закону України «Про 

відпустки», а саме: 

- видання наказу про затвердження графіка щорічних відпусток 

працівників закладу на поточний рік, погодженого з профспілковим 

комітетом, 

-  надання відпусток відповідно до нормативних документів 

 

- надання педагогічним працівникам повної щорічної основної відпустки 

у літній період. 

 

 

 

до 10 січня 

поточного року 

протягом року 

 

згідно із 

графіком 

 

 

накази, 

графіки відпусток 

 

 

Підберезкіна 

Т.Є., 

Шепетова 

Н.В. 

 

14. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку закладу 

при прийомі на 

роботу 

Правила 

внутрішнього 

Підберезкіна 

Т.Є., 
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трудового 

розпорядку 

Ченцова Л.В. 

 

9.1.  Організація роботи зі зверненнями громадян 

 
№ 

з/п Зміст  роботи 
Термін 

проведення 
  Відповідальні 

Відмітка 

про виконання 

1. Організація роботи щодо систематизації законодавчих та нормативно-правових 

документів зі зверненнями громадян: 

- Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996; 

- Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 «Про заходи щодо 

забезпечення конституційних прав громадян на звернення»; 

- Указ  Президента  України від 13 серпня 2002 № 700 «Про додаткові заходи 

щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»; 

- відповідні розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації 

вересень Підберезкіна Т.Є.,  

2. Складання графіків особистого прийому громадян адміністрацією Палацу серпень Підберезкіна Т.Є.,  

3. Видання наказу про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками роботи у 

2019 році та завдання на 2020 рік 

січень Підберезкіна Т.Є.,  

4. Звітування про роботу зі зверненнями громадян щорічно Підберезкіна Т.Є.,  

5. Реєстрація звернень громадян у Журналі реєстрації звернень громадян відповідно 

до форми ведення та повноти запису 

постійно Підберезкіна Т.Є.,  

6. Здійснення прийому громадян відповідно до Графіка прийому громадян з 

особистих питань  

постійно Підберезкіна Т.Є.,  

7. Організація роботи  зі зверненнями громадян відповідно до  системи: 

- дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом); 

- забезпечення громадян правом прийняття особистої участі у розгляді звернень, 

постійно Підберезкіна Т.Є.,  
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скарг; 

- забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону; 

- здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства; 

- визначати причину повторних звернень, усувати недоліки у разі їх виявлення 

терміново; 

- здійснювати розгляд питання про роботу зі зверненнями громадян  на нарадах 

 

9.2.  Організація роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Контроль наявності військових квитків під час прийому на роботу 

військовозобов’язаних громадян  

постійно Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
 

2. Повідомлення у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних та 

призовників 

за запитом Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
 

3. Оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов'язаних про їх 

виклик до військового комісаріату під підпис 

у разі потреби Ченцова Л.В.  

4. Складання списків військовозобов'язаних з числа працівників закладу, внесення до 

них відповідних змін та  надання списків до військового комісаріату 

постійно Ченцова Л.В.  

5. Здійснення періодичної звірки особових карток військовозобов'язаних із   

записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних  

дільниць  

постійно Ченцова Л.В.  

 

9.3.  Організація роботи з кадровим резервом 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Бесіди з працівниками, які можуть бути зараховані до кадрового резерву жовтень - листопад Підберезкіна Т.Є.,  
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2. Написання працівниками заяв про згоду щодо зарахування їх до кадрового резерву грудень педагогічні 

працівники 
 

3. Складання біографічної довідки на педагогів, які зараховуються до кадрового 

резерву 

 

грудень Ченцова Л.В.  

4. Складання списків кандидатів на зарахування їх до кадрового резерву грудень Ченцова Л.В.  
5. Складання індивідуальних планів самоосвіти педагогів, які зараховані до 

кадрового резерву 

листопад  педагогічні 

працівники 
 

6. Затвердження індивідуальних планів самоосвіти грудень Підберезкіна Т.Є., 

 
 

7. Участь педагогів, які зараховані до кадрового резерву, у семінарах різних рівнів протягом року педагогічні 

працівники 
 

8. Надання методичної допомоги педагогам, які зараховані до кадрового резерву протягом року Підберезкіна Т.Є.,  
9. Надання списків кандидатів на зарахування їх до кадрового резерву до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

 

до 15.12.2020 Підберезкіна Т.Є.,  

 

10. ОХОРОНА ПРАЦІ,  БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Оформлення та затвердження акту підготовки Палацу до нового навчального року 

 

до 15 серпня Підберезкіна Т.Є., 

Долинін С.П., 

Лаврук О.В. 

 

2. Підготовка навчальних кабінетів та навчальних приміщень до початку 2020/2021 

навчального року, проведення огляду готовності закладу, складання актів – 

дозволів на проведення навчальних занять 

до 15 серпня Підберезкіна Т.Є., 

Долинін С.П., 

заступники 

директора 

 

3. Підготовка та ведення журналів реєстрації інструктажів: вступного інструктажу з 

охорони праці, інструктажу з охорони праці на робочому місці,  журналів 

до 15 серпня Лаврук О.В.  
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реєстрації нещасних випадків, журналу реєстрації медичних книжок. 

Забезпечення наявності журналу з безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах 

4. Перегляд  та затвердження інструкцій з охорони праці  та безпеки життєдіяльності 

в навчальних кабінетах, приміщеннях, хореографічних залах, інструкції для 

працівників кожного підрозділу Палацу  щодо всіх видів праці та використання 

обладнання, інших інструкцій, перевірка їх наявності 

до 30 

січня  

Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 

 

5. Забезпечити наявність куточків з охорони праці, безпеки життєдіяльності в 

навчальних та службових приміщеннях.  
 

серпень Підберезкіна Т.Є., 

Долинін С.П., 

Лаврук О.В. 

 

6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого, дитячого та 

побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж, аварій та заподіяними 

ними шкоди. 

постійно Долинін С.П., 

Лаврук О.В. 

 

7. Здійснення постійного контролю за станом протипожежної безпеки, виконанням 

працівниками Палацу правил протипожежної безпеки, охорони праці  та санітарії 

протягом року Лаврук О.В. 

Долинін С.П. 

 

8. Проведення профілактичної роботи (вступного, первинного, позапланового, 

цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності) серед вихованців Палацу  під 

час освітнього процесу. 

 

протягом року 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі 

відділів, 

керівники гуртків 

 

9. Забезпечення  належного стану робочих місць, обладнання, інструментів, 

приладів. 

 

 

протягом року Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 

 

10. Проведення інструктажів з охорони праці з працівниками Палацу відповідно до 

чинного законодавства. 

протягом року Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 

 

11. Надання методичної допомоги керівникам гуртків, груп та інших творчих 

об'єднань з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку 

вихованців, запобігання травматизму під час проведення  занять гуртків та 

масових заходів. 

протягом року завідувачі відділів  

12. Організація та проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці  та 

безпеки життєдіяльності з працівниками Палацу.  

червень Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 
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13. Розробка плану та графіку проведення занять з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності:  

 - з технічним персоналом; 

 - з педагогічними працівниками. 

 

 

березень Лаврук О.В., 

Долинін С.П. 

 

 

14. Обговорення на адміністративних нарадах питання про стан роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності вихованців Палацу  

за графіком 

проведення нарад 

Підберезкіна Т.Є., 

Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 

 

15. Ознайомлення всіх працівників Палацу з планом евакуації, доведення його під 

підпис до відома кожного працівника закладу 

січень Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

 

16. Розробка плану дій технічного персоналу і педагогічних працівників Палацу у разі 

пожежі 

лютий Долинін С.П., 

Лаврук О.В., 

 

17. Організація підготовки необхідної документації та наочних матеріалів з правил 

дорожнього руху, поведінки на воді, поводження з електроприладами, газом тощо 

для проведення профілактичних заходів з учнями Палацу 

січень Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

18. Забезпечити  надання звітності з охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом року Долинін С.П., 

завідувачі відділів 

 

19. Контроль за забезпеченням працівників спецодягом, засобами індивідуального 

захисту, нормами, інструкціями з питань охорони праці, тощо 

 

постійно Лаврук О.В., 

Долинін С.П., 

 

20. Контроль за виконанням працівниками інструкцій з охорони праці по посадам та 

видах робот 

постійно Лаврук О.В., 

Долинін С.П., 

 

21. Інформувати керівників структурних підрозділів про основні вимоги законів 

України та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної 

безпеки, електробезпеки та інше 

постійно Підберезкіна Т.Є., 

Долинін С.П., 

Лаврук О.В. 

 

 

 

 

Директор               Т.Є. Підберезкіна 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Тематика засідань  «Школи молодого педагога»  

 
№ 

з/п 
Тема Практичні  заняття Відповідальні 

Робота між 

засіданнями 

Відмітка про 

виконання 

Засідання № 1 (серпень) 

 

1. Співбесіда  

Ознайомлення  з історією Палацу, статутом Палацу, 

правилами внутрішнього розпорядку, охорони праці; 

правами та обов’язками педагогічних працівників. 

 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

Опрацювання 

питань планування 

гурткової  роботи.  

 

Засідання № 2 (вересень) 

 

2. Співбесіда  

- Ознайомлення з планами роботи досвідчених  

керівників гуртків. 

- Оформлення журналу обліку гурткової роботи. 

- Складання  плану-конспекту гурткового заняття. 

- Як організувати масовий захід.  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

завідувачі відділів, 

методисти 

Форми та методи 

роботи педагогів на 

гуртковому занятті. 

 

Самоаналіз 

гурткового заняття. 

 

 

Засідання № 3 (листопад) 

 

3. 

Обговорення 

Положення про 

заклад 

позашкільної 

освіти, основних 

нормативно-

правових 

Сучасний підхід до організації гурткового заняття. 

Відвідування та аналіз (самоаналіз) заняття. 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

Вивчення посадових 

обов’язків керівника 

гуртка. 

 

Підбір матеріалів 

для бесід. 
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документів з 

питань 

позашкільної 

освіти 

 Засідання № 4 (лютий) 

 

4. 

Організація та 

проведення 

масових заходів, 

участь у 

всеукраїнських  

(міжнародних) 

масових заходах 

з учнівською 

молоддю. 

Методика організації та проведення заходів. 

завідуючі відділів, 

методисти, 

наставники 

Взаємовідвідування 

занять (молодий 

спеціаліст-

наставник) 

 

   Засідання № 5 (березень) 

 

5. 

Методичні 

рекомендації 

щодо 

проведення 

підсумкових 

занять. 

Відкриті заняття слухачів «Школи молодого педагога». 

Аналіз. Самоаналіз. Взаємовідвідування. 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти,  

наставники 

Оформлення 

документації з 

обліку наслідків 

внутрішнього 

контролю. 

 

 Засідання № 6  (квітень) 

6. 

Портфоліо. Презентація роботи гуртка, його досягнень. 

 

Підсумки роботи «Школи молодого педагога». 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти відділів,  

наставники 

Підготовка до 

підсумкових заходів 

та їх проведення. 
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Додаток 2 

 

  

 

Напрями методичної діяльності методистів 

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

МЕТОДИЧНА РАДА УЧАСТЬ В РОБОТІ 
АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНО-
МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕССУ 

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦУ ДОСЯГНЕНЬ 

НАУКИ І ЕФЕКТИВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
СЕМІНАРІВ, СЕМІНАРІВ-ПРАКТИКУМІВ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПЕДАГОГІВ ПАЛАЦУ 

НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПАЛАЦУ, ЇХ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ І ПОТРЕБ 

ВИДАВНИЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

РОБОТА З МОЛОДИМИ 
ПЕДАГОГАМИ ПАЛАЦУ 

ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСІВ, 
ВИСТАВОК 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ПАЛАЦУ 

ВПРОВАДЖЕННЯ  В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕСС ПАЛАЦУ ІКТ 
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