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                                                                                                                                КЗ «Харківський обласний 

                            Палац дитячої та юнацької  
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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на березень 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01-15.04.2021 Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» (номінації: 

«Вокальне мистецтво», 

«Хореографічне мистецтво», 

«Образотворче, декоративно-

ужиткове мистецтво та художні 

ремесла», «Фото-, кіно-, 

відеотворчість», «Літературна 

творчість» 

Палац,  

вул. Сумська, 37 

Чепурна Т.І. 

Галенко Р.О. 

Авраменко О.В. 

Лихошерст Є.П. 

Нейкалюк Н.Х. 

Лопатіна І.В. 

 

01-05.03.2021 Обласна виставка-акція «Лесин 

дивосвіт» до 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки 
 

Палац,  

онлайн 

https://firstpalace.kh.

ua/onlajn-vistavka/  

Нейкалюк Н.Х., 

Лукашова В.Л. 

 

01-15.03.2021 Підготовка матеріалів на 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив» та присвоєння 

звання «Зразковий художній 

Відділи Палацу: 

художньо-

естетичний, 

організаційно-

Лопатіна І.В., 

Чепурна Т.І., 

Лихошерст Є.П. 

 

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


колектив» масовий, науково 

технічний  

01.03.2021-

22.03.2021 

 

Організаційно-методичний супровід, 

організація роботи оргкомітету та 

журі ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І. 

 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

Участь у роботі оргкомітету 

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний 

дім» 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

01-10.03.2021 Підготовка інформаційно-

методичних рекомендацій щодо 

проведення обласної акції «Молодь 

за здоровий спосіб життя» 

Відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, 

вул. Сумська,         

№ 37-а 

Лукашова В.Л  

02-31.03.2021 Обласна фотовиставка «Територія 

пригод - 2021», присвячена 30-річчю 

незалежності України (дистанційний 

формат) 

Онлайн, 

на сайті Палацу 
https://firstpalace.kh.ua/ 

Чередніченко О.М.  

04-12.03.2021 Святкові заходи до жіночого дня 

8 березня для вихованців творчих 

колективів відділу 

Відділи Палацу керівники гуртків  

03-05.03.2021 Запис відеопривітань до 

Міжнародного дня – 8 березня. 

Науково-технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П., 

Болдурат В.В. 

 

05.03.2021 Музикальний квест для вихованців 

народного художнього колективу 

хору «Скворушка» до жіночого дня 

8 березня 

Палац, 

к. 38 

Ткаченко А. О. 

Майська О. С. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffirstpalace.kh.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Bv3J904lh-eW7XZolzZqpcj9MtnDo6uSTYEMWGpJBt2aMo0ma5VHGjCU&h=AT3LmoIQmOrpq2KIPiOYiKREfA3XZYlp2a6eWGcIhB0oQPo9IQGAkyLfZ_jku1gWmYtPAjPQ8I8VjdBzhfAJNuo1YQwUGl9888LxK-zDoJ_wwwgGPHAlItSxgjlGHs4O5FjnGA


05-14.03. 2021 Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

Чемпіонаті міста Харкова серед 

юнаків і дівчат до 14 років  

м. Харків Шаповал Г.М.  

05.03.2021 Театралізований концерт «Квіти, 

любов, весна і вона», присвячений 

Міжнародному  жіночому дню - 8 

березня.  

Палац, 

 вул. Сумська, 37 

Чепурна Т.І., 

Савицька В.С. 

 

06.03-

03.04.2021 

Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

Чемпіонаті Харківської області 

серед юнаків і дівчат до 10 років  

м. Харків Шаповал Г.М.  

07.03.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

Обласних змаганнях із сучасного 

танцювального спорту «Drive of 

motion» 

м. Харків Авраменко О.В.  

10-20.03.2021 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу учнів молодшого 

шкільного віку з початкового 

технічного моделювання 

(дистанційний формат) 

Науково-технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П. 

Богач А.С. 

 

11.03.2021  Участь у Всеукраїнському семінарі-

практикумі «Зимовий сад як 

дослідницька лабораторія 

оформлення інтер’єру в закладі 

освіти» (онлайн) 

НЕНЦ,  

Волинський ОЕНЦ 

Овелян В.К. 

Маліченко О.О. 

Пузєєва С.М. 

 

13.03.2021 Участь керівника гуртка «Карате» в 

суддівському семінарі 

м. Харків Трачук Ю.М.  

14.03.2021 Участь вихованців гуртка «Карате» в 

відкритому турнірі «Шиай-кап»  

м. Харків Трачук Ю.М. 

Жадан А.В. 

 

15-31.03.2021 Підготовка до проведення Свята 

дитячої творчості  «Жива вода-

Науково-технічний 

відділ 

Діордиця В.А. 

Кушнір В.А. 

 

https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi-2/
https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi-2/
https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi-2/


Дельта» 

15-17.03.2021  Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу з квітництва і 

ландшафтного  дизайну «Квітуча 

Україна» 

(заочно-дистанційний)  

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К.  

16.03.2021 Захід щодо підтвердження звання 

«Народний художній колектив» та 

присвоєння звання «Зразковий 

художній колектив» 

Палац,  

вул. Сумська, 37 

Лопатіна І.В., 

Чепурна Т.І., 

Лихошерст Є.П. 

 

17.03.2021-

19.03.2021 

 

Організаційно-методичний супровід 

учасників фінального етапу 

Всеукраїнського юнацького 

фестивалю  

«В об’єктиві натураліста» 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І. 

 

 

 

 

19.03.2021 Засідання атестаційної комісії   

КЗ «Харківський обласний палац 

дитячої та юнацької творчості» 

Палац,  

вул. Сумська, 37 

Підберезкіна Т.Є., 

Курукіна Т.І., 

Ярошенко О.І., 

завідувачі відділів, 

педпрацівники 

 

19-21.03.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

Всеукраїнських змаганнях «ДНЕПР-

А-СТИЛЬ 2021» 

м. Дніпро 

 

Авраменко О.В.  

20.03.2021 Участь вихованців студії дитячого 

телебачення у Міжнародному  

конкурсі шкільних медіа (підготовка 

відеоматеріалів, подача заявки) 

м. Миколаїв Курукіна Т.І. 

Лихошерст Є.П. 

Цуріна Е.О. 

 

22.03.2021-

25.03.2021 

Оформлення грамот переможцям і 

призерам І обласного (відбіркового) 

етапу Всеукраїнського юнацького 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

Глазунов В.Г.  

https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi-2/
https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi-2/
https://firstpalace.kh.ua/gurtky/gurtok-suchasnoyi-horeografiyi-2/


фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» 

дистанційно 

20.03-

10.04.2021 

 

І-й відбірковий етап обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти ІІІ 

тисячоліття» (номінація: 

«Образотворче мистецтво») 

Відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, 

онлайн 

Лукашова В.Л., 

Нейкалюк Н.Х.,  

 

20.03-

20.04.2021 

 

І-й відбірковий етап обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти ІІІ 

тисячоліття» (номінації: 

«Хореографічне мистецтво», 

«Вокальне мистецтво») 

Відділ народної 

хореографії, відділ 

сучасної 

хореографії, 

організаційно-

масовий відділ 

онлайн 

Галенко Р.О., 

Авраменко О.В.. 

Чепурна Т.І.  

 

23-25.03.2021 ХІ обласний фестиваль дитячої та 

юнацької творчості «Жовтий звук» 

для театральних колективів 

сучасних візуальних напрямків 

Палац, 

к. 35, 

дистанційно 

Лопатіна І. В., 

Врублевська І. А., 

Крюковська Н. В. 

 

23.03.2021-

29.03.2021 

Підбиття підсумків проведення ІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний 

дім». 

Оформлення документації та 

організаційно-методичний супровід 

учасників фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім». 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І.  

25-31.03.2021 Обласна акція «Молодь за здоровий 

спосіб життя» 

Відділ 

образотворчого та 

декоративно- 

прикладного 

Лукашова В.Л., 

Нейкалюк Н.Х. 

 



мистецтва, 

онлайн 

26.03.2021 Обласний семінар для керівників 

театрів ляльок та анімації 

«Формування компетентностей 

особистості засобами театрального 

мистецтва та анімації (на прикладі 

мистецтва театру ляльок)» 

Палац, 

к. 39, 

zoom 

Овчиннік О. В. 

Баженова О. К. 

Ченцова В. В. 

 

27.03.2021 Участь вихованців середнього 

хору «Скворушка» 

у Міжнародному фестивалі-

конкурсі «Music Wave of art» 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і 

мистецтва» 

Ткаченко А.О., 

Іванова Ю. М. 

 

28.03.2021  Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в святі 

«День прилітних птахів»   

ГО «Фельдман 

Екопарк» 

Яворська І.В. 

Керівники гуртків 

 

30.03.2021 Звітний концерт, щодо 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив» 

Палац студентів 

НЮУ  

ім. Я. Мудрого 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

30.03.2021-

31.03.2021 

Оформлення грамот переможцям і 

призерам ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім». 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Глазунов В.Г.  

Протягом 

місяця 

Відкриті заняття педагогів, які 

атестуються у 2021  

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О.  

Протягом 

місяця 

Підготовка документації та 

програми до звітного концерту щодо 

підтвердження звання «Народний 

художній колектив»  

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

Протягом 

місяця 

Підготовка до кваліфікаційних 

іспитів у гуртках ансамблю танцю 

«Щасливе дитинство» 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 



Протягом  

місяця 

Цикл бесід з техніки безпеки та 

правилам поведінки серед гуртківців 

під час  занять гуртків, екскурсій 

,масових заходів та  адаптивного 

карантину 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

Суспільно-корисна праця: 

вирощування посадкового матеріалу 

для озеленення відділу, Палацу 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Маліченко О.О. 

Керівники гуртків 

гуртківці 

 

Протягом 

місяця 

Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в 

природоохоронних акціях 

«Годівничка» та «Первоцвіт»  

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К., 

Керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця  

Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу во 

Всеукраїнської акції «Птах року-

2021» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К. 

Керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця 

Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в 

Європейській фенологічній компанії 

2021-02-22  

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К. 

Керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця 

Організаційно-методичний супровід 

учасників обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дитячої 

творчості «Чисті роси» 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

 

Мусієнко Т.М. 

 

Згідно з 

графіком 

засідань 

атестаційної 

комісії 

Палацу 

Участь у засіданнях атестаційної 

комісії Палацу 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І  

 

 

Протягом 

місяця 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

Інформаційно-

методичний центр, 

Ярошенко О.І  

Глазунов В.Г. 

 



 педагогічних працівників Палацу та 

закладів позашкільної освіти області 

каб. № 17, 

дистанційно 

Мусієнко Т.М. 

 

Протягом 

місяця 

Робота над виданням  інформаційно-

методичного збірника «Педагогічна 

майстерня» (із досвіду роботи 

педагогів Палацу, які атестуються) 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

Протягом 

місяця 

Робота над виданням науково-

пізнавального журналу           

«Екосвіт» № 4 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І  

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І  

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

Протягом 

місяця 

Робота над новими та 

вдосконаленням 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 

Палацу  

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту, музей 

Палацу 

Пензева Р.К. 

Чередніченко О.М. 

 

 

Протягом 

місяця 

Проведення екскурсій в Музеї історії 

Палацу 

Музей Палацу, вул. 

Сумська, 37 

Пензева Р.К.  

Кожна неділя 

березня 

Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

турніри в шаховому клубі «Пішак» 

 

м. Харків Шаповал Г.М.  

 


