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ІІ  СЕМЕСТР  

 
Відділи Січень Лютий Березень Квітень Травень 

Організаційно- 

масовий 
Чепурна Тетяна 

Іванівна, 

завідувач відділу;  

Кандиба Світлана 

Вікторівна, 

методист, 

к.т.700-38-44 

Новорічні та різдвяні 

свята для учнів 

закладів загальної 

середньої та 

позашкільної освіти, 

02-09 січня  

 

Новорічний Бал для 

лідерів учнівського 

самоврядування, 

січень 

  

Обласне свято-

фестиваль «Щедрий 

вечір»,  

20-25 січня 

І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття»,  

20 лютого-20 квітня  

    

Традиційне свято 

проводів зими «Масляну 

зустрічаємо» для 

вихованців Палацу, 

27 лютого 

 

 

Засідання Харківської 

обласної ради 

старшокласників,  

лютий 

І-й відбірковий етап 

обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття»,  

20 лютого-20 квітня  

 

 

Засідання 

Харківської 

обласної ради 

старшокласників, 

березень 

І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття»,  

20 лютого-20 квітня 

 

 

Засідання 

Харківської обласної 

ради 

старшокласників, 

квітень 

ІІ-й відбірковий 

етап обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої 

творчості «Таланти 

третього 

тисячоліття»,  

14-16 травня  

 

Гала-концерт та 

нагородження 

переможців 

обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої 

творчості «Таланти 

третього 



тисячоліття»,  

30 травня-1 червня  

 

Конференція 

Харківської 

обласної ради 

старшокласників, 

червень 

 

Обласний семінар 

для 

культорганізаторів 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку,  

Червень 

 

Науково -

технічний 
Лихошерст Євгеній 

Павлович, 

завідувач відділу, 

Діордиця Валерія 

Анатоліївна, 

методист, 

к.т.700-38-43 

   Свято дитячої 

творчості «Жива 

вода - Дельта», 

25-27  квітня 

Обласний етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

науково-технічної 

творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість -  тобі, 

Україно!»,  

18-22 травня 

 

 

Еколого-

натуралістичний 

Овелян  

Вікторія Керопівна, 

завідувач відділу, 

к.т. 701-07-19; 

Ярошенко 

Ольга 

Іванівна, 

методист, 

 І обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В 

об’єктиві натураліста»   

10-20 лютого 

(заочно-дистанційний) 

 

 

Обласний семінар за темою 

«Екологічна освіта для 

збалансованого розвитку», 

24 лютого 

очний (основний), заочно-

ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» 

15-24 березня 

(заочно-дистанційний) 

(за обмежень, 

тривалий час 

посекційно) 

 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

І обласний 

(відбірковий) етап 

Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв 

закладів загальної 

середньої та 

позашкільної  освіти, 

12-20 квітня 

(заочно-дистанційний) 

 

Обласна виставка-

акція «SOS-вернісаж, 

або друге життя 

 



к.т. 700-38-43 

 

 

дистанційний (за 

обмежень) 

 

конкурсу з квітництва 

і ландшафтного  

дизайну «Квітуча 

Україна»,  

 15-19 березня 

(заочно-дистанційний)  

 

відходів» до Дня Землі, 

17-23 квітня 

(заочно-дистанційний) 

 

 

 

Образотворчого  та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 

 

 

 

Нейкалюк 

Надія Христофорівна,  

завідувач відділу 

 

к.т. 700-38-46 

Обласна виставка 

писанкарства «Різдвяна 

писанка»,  

02-09 січня 

 

 

Обласний конкурс 

учнівських науково-

дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття»,  

02 лютого - 02 березня. 

 

 

 

 

 

І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

 з 20 лютого по 20 квітня 

(проводиться в районах, 

містах області). 

 

Всеукраїнський дитячий 

конкурс графічного 

дизайну «Дитятко.Аrt», 

 з 20 лютого по 30 червня 

 

 

 

Обласна конференція 

учнівських науково-

дослідницьких робіт 

«Валеологічна 

культура – вибір ХХІ 

століття»,  

19 березня. 

 

 

 

 

Обласна акція 

«Молодь - за здоровий 

спосіб життя!», 

25 березня – 10 квітня  

 

 

 Обласна виставка-

конкурс писанкарства 

«Українська 

Великодня писанка»,  

17 квітня – 5 травня 

 

 

 

 

 
  

Обласний вернісаж 

дитячої творчості, 

присвяченого 35 

річниці 

Чорнобильської 

катастрофи,  

21-27 квітня. 

 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

декоративно-

ужиткового та 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій край»,   

10-28 травня 

 

 

ІІ-й обласний етап  

обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої 

творчості «Таланти 

третього 

тисячоліття», 

номінація 

«Образотворче 

мистецтво», 

 6-20 травня  

 

 

Народного танцю 
 

Галенко  

Раїса 

Олександрівна, 

завідувач відділу; 

Ашортіа Анна 

Михайлівна, 

 І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

 з 20 лютого по 20 квітня 

(проводиться в районах, 

містах області). 

 Обласний семінар-

практикум для 

керівників гуртків 

хореографічного 

мистецтва,  

квітень  

ІІ-й обласний етап  

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

номінація «Вокальне  

мистецтво», 

14-16 травня  



методист, 

к.т. 

(050) 312-18-56 

  

Художньо-

естетичний  
Лопатіна  

Ірина 

Вуколівна, 

завідувач відділу,  

 

к.т. 700-38-39 

 

  Відкритий 

фестиваль 

«Жовтий звук» 

(очна або 

дистанційна форма), 

23-25 березня 

 

Обласний семінар 

для керівників 

театрів ляльок та 

анімації (очна або 

дистанційна форма), 

26 березня 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та 

юнацької творчості 

«Чисті роси» 

фестиваль  оркестрів 

та інструментальних 

ансамблів малих 

форм (очна або 

дистанційна форма),, 

20 квітня 

 

 

Туризму, 

краєзнавства та 

спорту 
 

Чередніченко 

Олег 

Миколайович, 

завідувач відділу, 

к.т. 700-37-00 

 

 Обласна фотовиставка 

«Територія пригод – 

2019»,  

лютий – березень 

Обласні змагання з 

шахів «Шахова 

корона», 

01  березня 

 

Чемпіонат області з 

гри «Що? Де? 

Коли?», 

березень 

  

    

УВАГА! Дати, форми проведення обласних заходів (очна або дистанційна) можуть змінюватися в залежності від 

епідеміологічної ситуації в країні. 
    


