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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на листопад  2020 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01-15.11.2020 Проведення обласного відбіркового 

туру Всеукраїнського відкритого 

фестивалю закладів позашкільної 

освіти України «Територія 

творчості» 

Палац, онлайн Чепурна Т.І.  

01.11.2020 Участь вихованців гуртків «Дитяче 

телебачення» та «Графічний дизайн»  

в урочистому нагородженні 

лауреатів VI Міжнародного 

фестивалю мистецтв «Династия» 

імені П. Кадочникова 

м. Санкт-

Петербург, онлайн 

 

Курукіна  Т.І., 

Лихошерст Є.П. 

 

01-30.11.2020 Підготовка новорічної виставки 

художніх робіт вихованців 

зразкового художнього колективу 

театру ляльок «Жили-Були»  

 

 

 

Художньо-

естетичний відділ,  

к. 39, онлайн: 
https://firstpalace.kh.ua/  

Баженова О. К., 

Соломко А. Я. 

 

https://firstpalace.kh.ua/


03.11.2020-

05.11.2020 

Перегляд урочистого відкриття та 

творчих виступів учнівських 

колективів екологічної просвіти у 

рамках фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» (онлайн формат) 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

15.00 – 17.00 

 

Ярошенко О.І. 

 

 

 

08.11.2020 Участь педагогів відділу сучасної 

хореографії в майстер-класі по 

контемпорарі данс від фіналістки 

«Танцы» на ТНТ» Аліши Кобиляк 

м. Харків, 

пл. Конституції, 1 

Авраменко О.В. 

Кривоногова А.О. 

 

09.11.2020-

12.11.2020 

 

Оформлення грамот переможців і 

активних учасників ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

 

Глазунов В.Г. 

Ярошенко О.І. 

 

10.11-

25.12.2020 

Проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

ХНУМ імені  

І.П. Котляревськог

о 

Щебренко Л. А. 

Пробст Л. Д. 

Баженова О. К. 

 

10.11-

25.12.2020 

Підготовка новорічної виставки 

художніх робіт вихованців  

зразкового художнього колективу 

театру музичного світложивопису 

Художньо-

естетичний відділ,  

к. 35, онлайн: 
https://firstpalace.kh.ua/ 

Крюковська Н.В. 

Овчиннік О. В. 

 

10.11.2020 Звітній захід щодо присвоєння 

звання  «Зразковий колектив»  

вокальної студії «ОКей» 

Велика зала, 

онлайн 

Чепурна Т.І.     

Кандиба С.В. 

Полежаєва Г.Б. 

 

12.11.2020  Звітній захід щодо присвоєння 

звання  театру-студії «АЗарт»  

Велика зала, 

онлайн 

Чепурна Т.І.      

Богун А.Ю. 

 

14.11.2020 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

хореографічному конкурсі 

«Пластилін» 

м.Харків, 

КТ «Бейт Дан»,  

вул. Тобольська, 

46 

Авраменко О.В. 

Замазій В.І. 

 

https://firstpalace.kh.ua/


15-20.11.2020 Участь вихованців гуртків «Дитяче 

телебачення» та «Графічний дизайн»  

в Міжнародному фестивалі фільмів, 

теле- і радіопрограм для дітей та 

юнацтва «Золоте курча» 

м. Київ, онлайн 

https://www.facebo

ok.com/goldenchike

nua/  

Курукіна  Т.І., 

Лихошерст Є.П. 

 

18.11-

20.12.2020 

Підготовка інформаційних 

матеріалів до проведення Свята  

Миколая на базі фольклорного 

гуртка «Щебетушки» 

Художньо-

естетичний відділ,  

к. 49, онлайн: 
https://firstpalace.kh.ua/ 

Цуріна К. М. 

Врублевська І. А. 

 

18-20.11.2020 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

Всеукраїнському відкритому 

фестивалі закладів позашкільної 

освіти України «Територія 

Творчості» 

м. Київ, онлайн Авраменко О.В. 

Лисенко Є.О. 

 

18-20.11.2020  Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи». Участь у 

фінальному етапі форуму за 

підсумком відбіркового етапу         

м. Київ  

НЕНЦ, онлайн 

Жебіна Т.В.  

19.11.2020  Засідання Харківської обласної ради 

старшокласників 

Палац, онлайн Підберезкіна Т.Є.  

21.11.2020 Проведення обласного семінару-

практикуму зі спортивного бального 

танцю «Естетична виразність 

спортивного бального танцю» 

 

 

 

 

 

Палац,  

вул. Сумська, 37,  

к. 2 

платформа - Zoom 

Жук І.В. 

Жук О.О. 

 

https://www.facebook.com/goldenchikenua/
https://www.facebook.com/goldenchikenua/
https://www.facebook.com/goldenchikenua/
https://firstpalace.kh.ua/


22.11.2020 Участь вихованців  гуртка сучасної 

хореографії танцювальної школи 

«Litvinova dance studio» в VI 

Всеукраїнському фестивалі з 

хореографії «Tradition & Art»  

м. Харків, 

Палац студентів 

НЮАУ ім. 

Ярослава Мудрого, 

вул. Пушкінська, 

88 

Літвінова М.О 

Ковальчук О.П. 

 

23, 25.11.2020 Засідання сімейного клубу 

«Щаслива сім’я» на тему «Радість 

виховання: переорієнтація поведінки 

дитини» 

Палац, онлайн 

23.11.2020   18.00 

25.11.2020   16.30 

Мірошніченко Л.С.  

26.11.2020 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків науково-технічної 

творчості 

Палац,  

платформа - Zoom 

Лихошерст Є.П.  

27-29.11.2020 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

Чемпіонат України, Національна 

Першість та Всеукраїнські відкриті 

змагання з сучасного танцювального 

спорту «Life in dance» 

м. Київ, 

NIVKI-Hall, 

пр. Перемоги, 84 

 

Авраменко О.В. 

Кривоногова А.О. 

Лисенко Є.О. 

Замазій В.І. 

Подмарьова І.А. 

 

29.11.2020 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

Танцювальному фестивалі 

«Adonata» 

м. Харків, 

вул. Котлова, 83а 

Лисенко Є.О. 

Замазій В.І. 

 

30.11.2020 Участь вихованців вокальної студії 

«ОКей» у Міжнародному онлайн 

конкурсі «Golden time talant» 

м. Лондон Полежаєва Г.Б.  

Протягом 

місяця 

Виставка дитячих робіт «85-річчю  

Палацу присв'ячується»  вихованців 

відділу образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

Харківський 

художній музей 

Нейкалюк Н.Х.,  

Лукашова В.Л., 

керівники гуртків 

 

 

https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi/
https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi/
https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi/


Протягом 

місяця  

Підготовка звіту роботи відділу за 

2020 рік. 

Підготовка плану роботи відділу на 

2021 рік.  

відділи Палацу Галенко Р.О., 

Авраменко О.В., 

Лихошерст Є.П., 

Чепурна Т.І., 

Чередніченко  О.М., 

Лопатіна І.В., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

Протягом 

місяця 

(вівторок, 

п’ятниця) 

Наради при директорові Палац, онлайн Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

Протягом 

місяця 

Підготовка до звітного концерту до 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив» 

Палац,  

відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О., 

Ашортіа А.М 

 

Протягом 

місяця 

Суспільно-корисна праця:  робота на 

НДЗД, внесення добрив, перекопка 

грунту, підготовка рослин 

навчально-дослідної ділянки до зими 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Маліченко О.О., 

керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця 

Цикл бесід з техніки безпеки та 

правилам поведінки серед гуртківців 

під час  занять гуртків, екскурсій в 

період карантину 

 

Еколого- 

натуралістичний 

відділ 

Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

Надання методичної допомоги з 

питань еколого-натуралістичної 

роботи позашкільним  закладам 

освіти області. 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К.  

Протягом 

місяця 

Робота над новими та 

вдосконаленням існуючих  

туристсько-краєзнавчих програм та 

екскурсійних маршрутів 
 

Відділ туризму, 

краєзнавству та 

спорту 
 

Деркачова М.Г.,        

Чередніченко О.М. 
 

 



Протягом 

місяця 

Оновлення експозицій музею до 85-

річчя зі дня заснування Палацу 

Відділ туризму, 

краєзнавству та 

спорту 
 

Деркачова М.Г.,        

Чередніченко О.М. 
 

 

Протягом 

місяця 

Консультаційна та просвітницько-

профілактична робота з усіма 

учасниками освітнього процесу 

Палацу 

Палац, 

дистанційно 

Мірошніченко Л.С.  

Протягом 

місяця 

 

Розробка методичних рекомендацій 

щодо проведення обласних масових 

заходів із учнівською молоддю у 

2020/2021 навчальному році (для 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти Харківської 

області) 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом 

місяця 

Інформаційно-методичне 

забезпечення проведення обласних 

семінарів за напрямами 

позашкільної освіти 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

 

Глазунов В.Г. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Інформаційно-методичний супровід 

роботи гуртків Палацу за напрямами 

позашкільної освіти 

 

 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

 

Щосереди Участь у методичних нарадах 

Палацу 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17, 

дистанційно 

методисти 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу, 

закладів позашкільної освіти області 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

Мірошніченко Л.С. 

 



Протягом  

місяця 

Ознайомлення з новинками 

методичної літератури та 

нормативно-правовими 

документами з питань позашкільної 

освіти 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

методисти  

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

методисти 

 

 

 

 


