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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на січень 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

02-10 січня Обласна виставка-конкурс 

писанкарства «Різдвяна писанка» 

Відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, онлайн 

https://firstpalace.kh.

ua/onlajn-vistavka/  

Нейкалюк Н.Х. 

Лукашова В.Л. 

Волкова Г.В.  

 

02-20.01.2021  Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в 

Всеукраїнському конкурсі 

«Український сувенір» 

м. Київ, НЕНЦ Овелян В.К. 

Керівники гуртків 

 

01-25.01.2021 Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в І  

(відбірковому) етапі 

Всеукраїнського  конкурсу юних 

зоологів і тваринників 

м. Київ, НЕНЦ Жебіна Т.В.  

02-11.01.2021  Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в 

м. Київ, НЕНЦ Овелян В.К. 

Керівники гуртків 

 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/


Всеукраїнській новорічно-різдвяній 

виставці «Новорічна композиція» 

04.01.2021 Проведення педагогічної ради в 

відділі туризму, краєзнавства та 

спорту 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту,  

вул. Сумська, 37-а 

об 14-00 

Чередниченко О.М.  

04-06.01.2021 Видання науково-пізнавального 

онлайн журналу «Екосвіт» № 3 

 

 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17 

https://firstpalace.kh.

ua/nash-

palacz/derzhavni-

zakupivli/?preview=tr

ue  

Ярошенко О.І. 

Мусієнко Т.М. 

Глазунов В.Г. 

 

05-06.01.2021 Новорічні та різдвяні свята для 

вихованців закладів освіти 

інтернатного типу обласного 

підпорядкування, для учнів закладів 

освіти області. Вистава «Казкові 

мандри дідуся Миколая» 

Будинок Актора,  

вул. Манізера, 3 

об 11.00  

Чепурна Т.І. 

Вартанян О.П. 

 

06.01.2021 Випуск ІІ частини новорічного 

відеоконцерту  за участю творчих 

колективів  Палацу 

Науково-технічний 

відділ, 

https://www.faceboo

k.com/firstpalace193

5.kh.ua   

Лихошерст Є. П 

Курукіна Т.І. 

Болдурат В.В. 

 

06.01.2021 Проведення благодійної акції 

«Різдвяний віночок», привітання з 

Різдвом військовослужбовців, які 

лікуються у Військово-медичному 

клінічному центрі Північного 

регіону. 

м. Харків, 

Військово-

медичний клінічний 

центр Північного 

регіону   

Чепурна Т.І. 

Цуріна К. М. 

 

https://firstpalace.kh.ua/nash-palacz/derzhavni-zakupivli/?preview=true
https://firstpalace.kh.ua/nash-palacz/derzhavni-zakupivli/?preview=true
https://firstpalace.kh.ua/nash-palacz/derzhavni-zakupivli/?preview=true
https://firstpalace.kh.ua/nash-palacz/derzhavni-zakupivli/?preview=true
https://firstpalace.kh.ua/nash-palacz/derzhavni-zakupivli/?preview=true
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


06.01.2021  Проведення новорічно-різдвяних 

свят у гуртках еколого-

натуралістичного відділу  

(групи до 20 осіб) 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Керівники гуртків  

06-10.01.2021 Участь вихованців фольклорного 

гуртка «Щебетушки» у 

Всеукраїнському фестивалі 

традиційних та сучасних вертепів 

«Вертеп-фест» 

м. Харків Цуріна К. М.  

06-10.01.2021 Святкові привітання до Різдва 

Христова вихованців творчих 

колективів відділу 

Художньо-

естетичний відділ, 

онлайн 

керівники гуртків  

06-30.01.2021 Підготовка матеріалів  на 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив» цирку 

«Усмішка» 

Художньо-

естетичний відділ, 

к. 14 

Біатова Н. В., 

Козуб А. О., 

Овчиннік О. В. 

 

10.01.2021 Новорічний Бал для лідерів 

учнівського самоврядування 

Організаційно-

масовий відділ, 

онлайн 

Підберезкіна Т.Є.  

11-15.01.2021 Оформлення дипломів переможців 

обласного фестивалю лідерів 

учнівського самоврядування «Лідер 

року 2020» 

Науково-технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П.       

12.01.2021 Педагогічна нарада відділу народної 

хореографії «План роботи гуртків у 

період локдауну та ІІ семестрі 

2020/2021 н.р.»  

Відділ народної 

хореографії,  

онлайн 

о 12.00 

Галенко Р.О. 
 

 

13.01.2021 Випуск ІІІ частини новорічного 

відеоконцерту  за участю творчих 

колективів  Палацу 

Науково-технічний 

відділ, 

https://www.faceboo

k.com/firstpalace193

5.kh.ua   

Лихошерст Є. П 

Курукіна Т.І. 

Болдурат В.В. 

 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


до 15.01.2021 

 

Складання та затвердження 

розкладу роботи гуртків на ІІ 

семестр 2020/2021 н.р. 

Відділи Палацу Завідувачі відділів 

 

 

до 15.01.2021 Оформлення щорічного 

аналітичного звіту  

щодо діяльності закладів 

позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного профілю 

протягом 

2020 року (до Національного 

еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України) 

Інформаційно-

методичний відділ,  

каб. № 17, 

дистанційно 

 

 

Ярошенко О.І. 

 

 

 

до 16.01.2021 Підготовка інформаційно-

методичного збірника 

«Рекомендації. Робочі матеріали. 

Документи освіти» (методичні 

рекомендації щодо організації 

дистанційної освіти в закладі 

позашкільної освіти) 

Інформаційно-

методичний відділ, 

каб. № 17, 

дистанційно 

 

 

Глазунов В.Г. 

Ярошенко О.І. 

Мусієнко Т.М. 

 

19-22.01.2021 Звітний відеоконцерт вокальної 

студії «ОКей» 

Організаційно-

масовий відділ, 

онлайн 

Полежаєва Г.Б.  

20-30.01.2021  Обласне свято «Щедрий вечір» Організаційно-

масовий відділ, 

дистанційно 

Чепурна Т.І. 

Савіцька В.С. 

 

20.01.2021 Семінар-практикум для 

педагогічних працівників Палацу 

«Формування життєвої стійкості в 

умовах карантину»  

(ZOOM-платформа) 

Дистанційно 

ZOOM-платформа 

11.30 

Мірошніченко Л.С.  

22-23.01.2021 Участь вихованців ансамблю танцю Відділ народної Галенко Р.О.  



«Щасливе дитинство» у XXХІІ  

Фестивалі танцю  ««Зимові 

візерунки» пам’яті   Юрія  Гурєєва», 

присвяченого Дню соборності 

України»  

хореографії, 

онлайн  

 

27.01.2021 

 

 

Засідання сімейного клубу 

«Щаслива сім’я» на тему 

«Емоційний інтелект» 

Дистанційно, 

о 16.00 

Мірошніченко Л.С.  

28.01.2021 Участь педагогів еколого-

натуралістичного відділу у 

Всеукраїнському семінарі-

практикумі ««Зимовий сад»,      як 

дослідницька лабораторія 

оформлення інтер’єру в 

позашкільному закладі»  

м. Київ,  НЕНЦ 

онлайн 

Маліченко О.О. 

Пузєєва С.М. 

 

29.01.2021  Участь у Веукраїнської нараді для 

заступників директорів з навчальної 

роботи закладів позашкільної 

освіти»  

м. Київ, НЕНЦ 

онлайн 

Овелян В.К.  

29.01.2021 Обласний методичний семінар (у 

форматі zoom-конференції) для 

керівників гуртків образотворчого, 

декоративно-прикладного мистецтва 

та методистів: «Про підсумки 

обласної виставки-конкурсу 

писанкарства «Різдвяна писанка»: 

здобутки та проблеми. Підготовка 

конкурсних робіт до обласних 

масових заходів з учнівською 

молоддю в 2021 році» 

 

 

Відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, 

платформа zoom-

конференції 

Нейкалюк Н.Х. 

Лукашова В.Л. 

Волкова Г.В. 

 



Протягом 

місяця 

Обласний (заочний) етап 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси»  

вул. Сумська, 37, 

онлайн 

 

Курукіна  Т.І., 

Чепурна Т.І. 

 

Протягом 

місяця 

Підготовка та зйомка майстер-класів 

від педагогів Палацу 

Відділи Палацу Завідувачі відділів  

Протягом 

місяця 

Робота над новими та вдосконаленя 

існуючих  туристсько-краєзнавчих 

програм та екскурсійних маршрутів 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

 

Зубенко Л.В. 

М’якушкин Є.В 

Деркачова М.Г. 

Чередніченко О.М. 

Чередніченко О.Г. 

 

Протягом 

місяця 

Оновлення експозицій музею історії 

Палацу  

Музей історії 

Палацу,                       

вул. Сумська, 37 

Пензева Р.К. 

 

 

 

Протягом 

січня 

Підготовка матеріалів  на 

присвоєння звання «Зразковий 

художній колектив» дитячої 

телевізійної студії «MÓW 

Production» 

Науково-технічний 

відділ, каб. 12 

Курукіна Т.І., 

Лихошерст Є.П. 

 

Протягом 

січня 

Підготовка матеріалів  на 

прідтвердження звання «Народний 

художній колектив» дитячому 

театру «Сорванцы» 

Організаційно-

масовий відділ, 

 каб. 28 

Чепурна Т.І. 

Кандиба С.В. 

 

Протягом 

місяця  

Підготовка та проведення онлайн- 

екскурсію для вихованців Палацу 

«Історія першого Палацу для дітей» 

Музей історії 

Палацу,                       

вул. Сумська, 37 

Пензева Р.К.  

Протягом 

січня  

Підготовка до організації 

фотовиставки «Територія пригод - 

2021»  

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

 

Чередніченко О.М. 

Чередніченко О.Г. 

Деркачова М.Г. 

М’якушкин Є.В 

Зубенко Л.В. 
 

 



Кожна неділя 

січня 

Участь вихованців гуртка «Шахи» у 

регіональному турніри в шаховому 

клубі «Пішак» 

м. Харків,  

онлайн  

Шаповал Г.М.  

Протягом 

місяця 

Участь вихованців еколого-

натуралістичного відділу у 

Всеукраїнської суспільно-корисної 

природоохоронної акції 

«Годівничка» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Керівники гуртків 

та вихованці 

 

Протягом 

місяця 

 

 

Підготовка до звітного концерту до 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив»  

 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

Протягом 

місяця 

Консультаційна та просвітницько-

профілактична робота з усіма 

учасниками освітнього процесу 

Палацу 

Інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Мірошніченко Л.С.  

Протягом 

місяця 

Надання запиту до Національної 

книжкової Палати ім. І. Федорова з 

питань залучення класифікаційних 

кодів ВВК та міжнародних одиниць 

ISBN до видань Палацу. 

Інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Глазунов В.Г.  

Протягом 

місяця 

Робота  над електронним виданням 

«Червона книга  

еколого-натуралістичного відділу»  

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17   

Глазунов В.Г.  

Протягом 

місяця 

Започаткування електронне видання 

«Обдарована молодь Палацу» для 

публікації на сайті Палацу 

Інформаційно-

методичний центр 

каб. № 17 

Глазунов В.Г.  

Протягом 

місяця 

Робота над матеріалом «Зразковий 

музей історії КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (документи, 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17 

Глазунов В.Г.  



фотоматеріали) 

Протягом 

місяця 

Оформлення грамот переможцям і 

активним учасникам обласних 

масових заходів за напрямами 

позашкільної освіти 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17  

 

Глазунов В.Г. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Надання консультацій щодо 

оформлення робіт, вимог до змісту 

та якості творчих робіт педагогів 

Палацу, які атестуються у 2021 році 

Інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

 

 

Протягом 

місяця 

Інформаційно-методичний супровід 

роботи гуртків Палацу за напрямами 

позашкільної освіти 

Інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу, 

закладів позашкільної освіти області  

Інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом  

місяця 

Ознайомлення з новинками 

методичної літератури та 

нормативно-правовими 

документами з питань позашкільної 

освіти 

Інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Методисти відділів 

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Інформаційно-

методичний центр 

Методисти відділів 

 

 

 

 


