ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької
творчості»
_____________Т.Є. Підберезкіна
ПЛАН РОБОТИ
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»
на лютий 2021 року
Дата, день
Зміст роботи
Час виконання та Відповідальні
Позатижня
місце
планова
проведення
робота
20.01Участь вихованців хору «Весняні
м. Львів
Русанова К. В.
05.02.2021
дзвіночки» у VІ Дистанційному
Міжнародному Багатожанровому
фестивалі-конкурсі «Samocvity країна безмежних можливостей»
01-20.02.2021 Підготовка матеріалів на
Відділи Палацу:
Лопатіна І.В.,
підтвердження звання «Народний
художньоЧепурна Т.І.,
художній колектив» та присвоєння
естетичний,
Лихошерст Є.П.
звання «Зразковий художній
організаційноколектив»
масовий, науково
технічний
01-28.02.2021 Підготовка матеріалів до обласного ХудожньоОвчиннік О. В.
семінару для керівників театрів
естетичний відділ,
Баженова О. К.
ляльок та анімації «Формування
к. 39
Ченцова В. В.
компетентностей особистості
засобами театрального мистецтва та
анімації (на прикладі мистецтва
театру ляльок)»

01-28.02.2021

01-28.02.2021

01-07.02.2021

01-07.02.2021

02.0202.03.2021

09-12.02.2021

Підготовка ХІ обласного фестивалю
дитячої та юнацької творчості
«Жовтий звук» для театральних
колективів сучасних візуальних
напрямків
Відкриті заняття керівників гуртків
відділу (за окремим графіком)

І обласний (відбірковий) етап
Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста» за темою «Збереження
біорізноманіття»
Участь вихованців екологонатуралістичного відділу в І
обласному відбірковому етапі
Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста»
Обласний
конкурс
учнівських
науково-дослідницьких
робіт
«Валеологічна культура – вибір ХХІ
століття»
Участь
вихованців
гуртка
«Прикладна зоологія» у фінальному
етапі Всеукраїнського конкурсу
юних
винахідницьких
та
раціоналізаторських
проєктів
еколого-натуралістичного напряму
за підсумком заочного етапу

Художньоестетичний відділ,
к. 35

Лопатіна І. В.,
Врублевська І. А.,
Крюковська Н. В.

Відділ
образотворчого та
декоративноприкладного
мистецтва
Палац,
каб. № 17,
дистанційно

Нейкалюк Н.Х.,
Лукашова В. Л.,
керівники гуртків

Екологонатуралістичний
відділ

Керівники гуртків

Палац, вул.
Сумська, 37-а

Нейкалюк Н.Х.,
Лукашова В. Л.

НЕНЦ, м. Київ

Жебіна Т.В.

Ярошенко О.І.

до 15.02.2021

16.0219.02.2021

20-28.02.2021

20.0210.04.2021

20.02.202128.02.2021

конкурсу (дистанційно)
Організаційно-методичний супровід
учасників Всеукраїнського
юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
за темою «Збереження
біорізноманіття»
(систематизація робіт переможців,
оформлення анотацій, заявки на
участь команди Харківської області,
відправлення робіт переможців до
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської
молоді для участі у фінальному етапі
фестивалю)
Участь вихованців екологонатуралістичного відділу у
фінальному етапі Всеукраїнського
конкурсу юних зоологів та
тваринників за підсумком заочного
етапу конкурсу (дистанційно)
Участь вихованців студії дитячого
телебачення у Міжнародному
конкурсі шкільних медіа (підготовка
відеоматеріалів, подача заявки)
І-й відбірковий етап обласного
відкритого фестивалю дитячої
художньої творчості «Таланти ІІІ
тисячоліття» (номінація:
«Образотворче мистецтво»)
Видання інформаційного онлайн
бюлетеня «Збереження

Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно

Ярошенко О.І.

НЕНЦ, м. Київ

Жебіна Т.В.

м. Миколаїв

Курукіна Т.І.
Лихошерст Є.П.
Цуріна Е.О.

Палац, вул.
Сумська, 37-а

Нейкалюк Н.Х.

Інформаційнометодичний центр,

Глазунов В.Г.
Ярошенко О.І.

20.0230.06.2021
20.0220.04.2021

до 24.02.2021

до 24.02.2021

24.02.2021

біорізноманіття Харківщини» (за
матеріалами переможців в номінації
«Краща фоторобота»
І обласного (відбіркового) етапу
Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста»)
Всеукраїнський дитячий конкурс
графічного дизайну «Дитятко.Аrt»

каб. № 17

Палац,
вул. Сумська, 37-а

Лукашова В.Л.

І-й відбірковий етап обласного
відритого фестивалю дитячої
художньої творчості «Таланти
третього тисячоліття» (номінації:
«Хореографічне мистецтво»,
«Вокальне мистецтво»)
Організаційний, інформаційнометодичний супровід семінарупрактикуму для керівників творчих
об’єднань еколого-натуралістичного
напрямку, методистів закладів
позашкільної освіти області за
темою: «Екологічна освіта для
збалансованого розвитку»
Організація видання
«Інформаційно-методичний
збірник». Рекомендації. Робочі
матеріали. Документи освіти. №42
(супровід семінару «Екологічна
освіта для збалансованого розвитку»
Обласний семінар-практикум для
керівників творчих об’єднань
еколого-натуралістичного напрямку,

Палац,
вул. Сумська, 37

Чепурна Т.І.
Галенко Р.О.
Авраменко О.В.

Інформаційнометодичний центр,
дистанційно
11.30

Глазунов В.Г.
Ярошенко О.І.

Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17

Глазунов В.Г.
Ярошенко О.І.

Екологонатуралістичний
відділ, онлайн,

Овелян В.К.

методистів закладів позашкільної
освіти області за темою
«Екологічна освіта для
збалансованого розвитку»
Захід щодо підтвердження звання
«Народний художній колектив» та
присвоєння звання «Зразковий
художній колектив»
Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу учнів молодшого
шкільного віку з початкового
технічного моделювання
(дистанційний формат)
Обласна фотовиставка «Територія
пригод - 2021», присвячена 30-річчю
незалежності України (дистанційний
формат)
Проведення свята для вихованців
Палацу «Масляну зустрічаємо»

10.00-12.00.

лютий

Засідання Харківської обласної ради
старшокласників

Протягом
лютоготравня

Обласний етап Всеукраїнського
фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Чисті роси» (номінації:
«Вокальне мистецтво»,
«Хореографічне мистецтво»,
«Образотворче, декоративноужиткове мистецтво та художні
ремесла», «Фото-, кіно-,
відеотворчість», «Літературна

ОрганізаційноПідберезкіна Т.Є.
масовий відділ,
онлайн, платформа zoom
Палац,
Чепурна Т.І.
вул. Сумська, 37
Галенко Р.О.
Авраменко О.В.
Лихошерст Є.П.
Нейкалюк Н.Х.
Лопатіна І.В.

25.02.2021

26.0210.03.2021

26.0231.03.2021

27.02.2020

Палац,
вул. Сумська, 37

Чепурна Т.І.

Науково-технічний
відділ

Лихошерст Є.П.

Онлайн,
на сайті Палацу

Чередніченко О.М.

https://firstpalace.kh.ua/

Організаційномасовий відділ

Чепурна Т.І.

творчість»
Протягом
Участь вихованців екологомісяця
натуралістичного відділу в
Всеукраїнської природоохоронної
акції «Годівничка»
Відповідно до Засідання атестаційної комісії.
графіку
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Протягом
місяця

Підготовка документації та
програми до звітного концерту щодо
підтвердження звання «Народний
художній колектив»
Надання запиту до Національної
книжкової Палати ім. І. Федорова з
питань залучення класифікаційних
кодів ВВК та міжнародних одиниць
ISBN до видань Палацу
Ознайомлення та впровадження
серед педагогів Палацу
безкоштовних онлайн платформ для
самоосвіти з позашкілля.
Робота над електронним виданням
«Червона книга
еколого-натуралістичного відділу».
Започаткування електронного
видання «Обдарована молодь
Палацу»

Екологонатуралістичний
відділ

Керівники гуртків

Палац,
вул. Сумська, 37

Підберезкіна Т.Є.
Курукіна Т.І.,
завідувачі відділів
Галенко Р.О.
Ашортіа А.М.

Відділ народної
хореографії
Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно

Глазунов В.Г.

Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно
Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
публікація на сайті
Палацу
Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
публікація на сайті
Палацу

Глазунов В.Г.

Глазунов В.Г.

Глазунов В.Г.

Протягом
місяця

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Робота над матеріалом «Зразковий
музей історії КЗ «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» (документи,
фотоматеріали).
Оформлення грамот переможцям і
активним учасникам обласних
масових заходів за напрямами
позашкільної освіти
Надання консультацій щодо
оформлення робіт, вимог до змісту
та якості творчих робіт педагогів
Палацу, які атестуються у 2021 році
Інформаційно-методичний супровід
роботи гуртків Палацу за напрямами
позашкільної освіти

Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно

Глазунов В.Г.

Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно
Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно
Інформаційнометодичний центр,
каб. № 17,
дистанційно
Робота консультаційного пункту
Інформаційно«Виникло питання» для
методичний центр,
педагогічних працівників Палацу,
каб. № 17,
закладів позашкільної освіти області дистанційно
Ознайомлення з новинками
Інформаційнометодичної літератури та
методичний центр,
нормативно-правовими
каб. № 17,
документами з питань позашкільної дистанційно
освіти
Своєчасне надання методичної
Палац
інформації на сайт Палацу

Глазунов В.Г.

Глазунов В.Г.

Глазунов В.Г.
Мусієнко Т.М.
Ярошенко О.І.
Глазунов В.Г.
Мусієнко Т.М.
Ярошенко О.І.
методисти

методисти

