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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на вересень  2020 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01.09.2020 Педагогічна онлайн-рада 

художньо-естетичного відділу за 

темою «Завдання на новий 

навчальний рік». 

Художньо-

естетичний відділ. 

17.00-18.00 

zoom-конференція 

Лопатіна І.В., 

керівники гуртків 

 

01.09.2020 Педагогічна нарада відділу 

народної хореографії    за темою 

«Завдання роботи відділу  

на І семестр 2020/2021 н.р., 

підготовка до заходів, присвячених 

85-річчя Палацу». 

Відділ народної 

хореографії, 

11.00. Онлайн. 

Галенко Р.О., 

Ашортіа А.М.,  

керівники гуртків 

 

01-14.09.2020 Проведення батьківських онлайн-

зборів творчих колективів 

художньо-естетичного відділу 

Художньо-

естетичний відділ, 

zoom-конференція 

Лопатіна І.В., 

керівники гуртків 

 

01-15.09.2020  Набір дітей до гуртків Палацу. 

Оформлення журналів обліку 

гурткової роботи. Затвердження 

навчально-тематичних планів. 

КЗ «Харківський 

обласний Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості»  

Завідувачі відділів, 

керівники гуртків 

 



01.09.2020 Підготовка експозиції виставки 

кращих робіт учасників 

Всеукраїнського дитячого конкурсу 

графічного дизайну «Дитятко.Art»  

у Харківському інформаційно-

виставковому центрі «Бузок»  

Харківський 

інформаційно-

виставковий центр 

«Бузок»,  

вул.. Сумська, 25  

10.00 -18.00 

Нейкалюк Н.Х., 

Лукашова В.Л. 

 

01-15.09.2020 

 

Робота над розкладом гуртків  

на І     семестр 2020/2021 н.р., 

складання навчального плану, 

оформлення та здача журналів 

планування та обліку роботи 

гуртка.  

КЗ «Харківський 

обласний Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості» 

Завідувачі відділів, 

керівники гуртків 

 

01-15.09.2020 Підготовка фотовиставки «Історія 

першого Палацу для дітей» з 

нагоди 85 річниці Палацу  

Музей Палацу, 

вул. Сумська, 37 

Чередніченко О.М., 

Гопта Л.М. 

 

02.09.2020 Урочисте відкриття виставки 

кращих робіт учасників 

Всеукраїнського дитячого конкурсу 

графічного дизайну «Дитятко.Art» 

та церемонія нагородження 

переможців  у Харківському 

інформаційно-виставковому 

центрі «Бузок»  

Харківський 

інформаційно-

виставковий центр 

«Бузок»,  

вул. Сумська, 25 

13.00 

Нейкалюк Н.Х., 

Лукашова В.Л. 

 

02-05.09.2020 Виставка кращих робіт учасників 

Всеукраїнського дитячого конкурсу 

графічного дизайну «Дитятко.Art»  

у Харківському інформаційно-

виставковому центрі «Бузок»  

 

 

 

     

Харківський 

інформаційно-

виставковий центр 

«Бузок»,  

вул.. Сумська, 25   

10.00-18.00 

 

 

 

Лукашова В.Л.  



02-05.09.2020 Участь вихованців гуртка «Дитяче 

телебачення» у фіналі 

Міжнародного дитячого 

медіафестівалі «Дитятко» 

Онлайн Курукіна Т.І., 

Лихошерст Є.П. 

 

03.09.2030 р. Педагогічна рада відділу за темою 

«Підсумки роботи педколективу 

відділу за ІІ півріччя 2019/2020 н.р., 

влітку. Завдання на новий 

навчальний рік». 

Еколого-

натуралістичний 

відділ  

14.00-15.00 

Овелян В.К., 

керівники гуртків 

 

04.09.2020 Звітній захід щодо підтвердження 

почесного звання «Зразковий 

художній колектив», «Народний 

художній колектив» художньо-

естетичного відділу (заочна форма)  

Велика зала, 

вул. Сумська, 37 

15.00-17.00 

 

Лопатіна І.В., 

Баженова О.К., 

Крюковська Н.В., 

Фартушка О.Д., 

Гук О.Б. 

 

 05.09.2020 День відкритих дверей, 

відеореклама гуртків. 

КЗ «Харківський 

обласний Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості»  

вул. Сумська, 37,  

11.00-14.00 

Завідувачі відділів, 

методисти 

 

05-06.09.2020  День відкритих дверей «Здравствуй 

Палац!». Виставки тварин, рослин.  

Еколого-

натуралістичний 

відділ, вул 

Кацюбинського, 15 

Овелян В.К., 

керівники гуртків 

 

 06.09.2020 Участь творчих колективів  

Палацу у Дні відкритих дверей 

(концертна програма «З Днем 

народження, Палаце!») 

КЗ «Харківський 

обласний Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості» 

вул. Сумська, 37,  

11.00-14.00 

Завідувачі відділів, 

Богун А.Ю., 

методисти 

 

 



07-12.09.2020 Підготовка експозиції онлайн 

виставки робіт вихованців гуртків 

відділу на сайті Харківського 

художнього музею, присвяченої 85-

річчю Палацу 

вул. Сумська, 37а Нейкалюк Н.Х., 

Лукашова В.Л., 

керівники гуртків  

 

07.09.2020 – 

14.09.2020 

Робота над оригінал-макетом і 

електронне видання інформаційно-

методичного збірника «Новітні 

здобутки юннатівського руху 

Харківщини», присвяченого 

85-річчю Палацу та 95-річчю 

юннатівського руху в Україні 

9.00-18.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 3 

Глазунов В.Г.  

13.09.2020 Участь творчих колективів  

Палацу у Дні відкритих дверей 

(концертна програма) 

КЗ «Харківський 

обласний Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості»  

вул. Сумська, 37,  

11.00-14.00 

Завідувачі відділів, 

Богун А.Ю., 

методисти 

 

 

14-28.09.2020 Підготовка матеріалів для 

проведення обласного семінару 

керівників театральних колективів. 

Онлайн Лопатіна І.В., 

Крюковська Н.В., 

Гук О.Б. 

 

15-30.09.2020 Онлайн виставка робіт вихованців 

гуртків відділу на сайті 

Харківського художнього музею, 

присвячена 85-річчю Палацу 

Офіційний сайт 

Харківського 

художнього 

музею: 

https://artmuseum.k

h.ua 

Нейкалюк Н.Х., 

Лукашова В.Л., 

керівники гуртків 

 

15.09.2020-

17.09.2020 

Робота над оригінал-макетом і 

електронне видання інформаційно-

методичного збірника «Червона 

книга еколого-натуралістичного 

9.00-18.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 3 

Глазунов В.Г.  



відділу Палацу», присвяченого  

85-річчю Палацу та 95-річчю 

юннатівського руху в Україні 

19.09.2020 р. Міжнародна соціально-екологічна 

акція з прибирання зелених зон та 

благоустрою територій «World 

Cleanup Day» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К., 

керівники гуртків  

 

26 вересня Участь вихованців гуртка 

естрадного мистецтва вокальної 

студії «Trioli» у Всеукраїнському 

конкурсі-фестивалі «Art Star» 

м.Харків Філоненко О.С.  

24-27 вересня Участь вихованців гуртка  

естрадного мистецтва вокальної 

студії «Оk»  у Міжнародному 

конкурсі-фестивалі мистецтв 

«Victory Star»  

м. Харків Полежаєва Г.Б.  

24-28 вересня Участь вихованців гуртка  

естрадного мистецтва вокальної 

студії «Оk»  у Міжнародному 

конкурсі дитячої творчості «Orfeus 

in Italy».  

Онлайн-конкурс. 

Італія 

Полежаєва Г.Б.  

22.09.2020-

24.09.2020 

Робота над оригінал-макетом і 

електронне видання методичного 

збірника «Творимо красу своїми 

руками» (із досвіду роботи 

Пузєєвої С.М., керівника гуртка 

«Флористика та фітодизайн 

інтер’єру») 

 

 

 

 

9.00-18.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 3 

Глазунов В.Г.  

https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-trioli/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-trioli/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-ok/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-ok/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-ok/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-ok/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-ok/
https://dvorec.monin.space/gurtky/gurtok-estradnogo-mystecztva-vokalna-studiya-ok/


27.09.2020 р. Свято для юннатів відділу 

«Здравствуй – країно юннатія!» у 

рамках Всеукраїнської акції «День 

юного натуралиста» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ  

11.00-14.00 

Овелян В.К., 

керівники гуртків 

 

28.09.2020 

понеділок 

Засідання сімейного клубу 

«Щаслива родина» (в режимі  

он-лайн) 

18.00-19.00 

 

Мірошніченко Л.С.  

30.09.2020 

середа 

Засідання сімейного клубу 

«Щаслива родина» » (в режимі  

он-лайн) 

16.30-18.00 Мірошніченко Л.С.  

Протягом 

місяця 

Суспільно-корисна праця: збір 

насіння квітів та овочів, заготівля 

кормів для тварин живого куточку, 

робота на НДЗД 

Еколого-

натуралістичний 

відділ  

Маліченко О.О., 

керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця 

Всеукраїнський конкурс з 

флористики та фітодизайну 

(підготовка  проектів для участі у 

конкурсі в заочному форматі). 

м. Київ 

НЕНЦ 

Овелян В.К., 

Пузєєва С.М. 

 

 

Протягом 

місяця 

Підготовка системи опалення до 

опалювального сезону. Регламентні 

роботи 

 

Еколого-

натуралістичний 

відділ  

Тимохін О.М. 

 

 

Протягом 

місяця 

Всеукраїнський форум учнівської 

та студентської молоді «Дотик 

природи» (м. Київ) (підготовка 

наукових проектів та участь у 

заочному відбірковому етапі) 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К., 

керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу, 

закладів позашкільної освіти 

області, батьків, вихованців Палацу  

10.00-17.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 17(онлайн) 

Глазунов В.Г., 

Мусієнко Т.М., 

Ярошенко О.І. 

 

 



Протягом 

місяця 

Робота психологічної служби 

Палацу (дистанційні консультації в 

режимі онлайн, офлайн для всіх 

учасників освітнього процесу 

Палацу та закладів позашкільної 

освіти Харківської області) 

10.00-17.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 4 

Мірошніченко Л.С.  

Протягом 

місяця 

Методичний супровід роботи 

гуртків відділів Палацу за 

напрямами позашкільної освіти 

9.00-18.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 17 

Глазунов В.Г., 

Мусієнко Т.М., 

Ярошенко О.І. 

 

Протягом 

місяця 

Робота з кореспонденцією 

Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки 

України 

9.00-18.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 17 

Ярошенко О.І.  

Протягом 

місяця 

Організаційний та інформаційно-

методичний супровід участі 

вихованців Палацу та закладів 

позашкільної освіти Харківської 

області у всеукраїнських 

конкурсах, виставках еколого-

натуралістичного напряму  

9.00-18.00 

КЗ «ХОПДЮТ», 

вул. Сумська, 54, 

каб. № 17 

Ярошенко О.І.  

 


