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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на квітень 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01-30.04.2021 Обласна виставка-конкурс 

писанкарства «Українська Великодня 

писанка» 

відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, 

онлайн 

Лукашова В.Л 

Нейкалюк Н.Х. 

 

01-20.04.2021 

 

Робота організаційного комітету І 

обласного (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських 

лісництв закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти  

інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

 

Ярошенко О.І. 

Мусієнко Т.М. 

Глазунов В.Г. 

 

 

 

01-10.04.2021 Обласна акція «Молодь за здоровий 

спосіб життя» 

відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, 

онлайн 

Лукашова В.Л., 

Нейкалюк Н.Х. 

Кабацька О.В. 

 



01.04.2021 

 

Участь вихованців цирку «Усмішка» 

у Міському конкурсі дитячих 

колективів циркового мистецтва 

позашкільних закладів в рамках 

міського відкритого фестивалю 

мистецтв «Весняний БУМ» 

м. Харків  Біатова Н. В. 

Козуб А. О. 

 

01-25.04.2021 Участь вихованців зразкового 

художнього колективу театру 

музичного світложивопису в онлайн-

виставці 

І відкритого інтернет-конкурсу юних 

художників «Муза родом з 

дитинства» 

м. Вінниця, онлайн Крюковська Н. В. 

Овчиннік О. В. 

 

01-03.04.2021 

 

Участь вихованців народного 

художнього колективу дитячого 

театру «Сорванцы» в VI 

Міжнародному фестивалі-форумі 

театрального мистецтва 

м. Харків,  онлайн Вартанян О.П.  

01-09.04.2021 Прийом заявок, творчих робіт, 

організаційно-методичний супровід 

учасників обласного етапу  

Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного 

руху «Зелена естафета» 

Палац, 

дистанційно 

Ярошенко О.І.  

01-09.04.2021 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної  акції 

«Годівничка» 

Палац, 

дистанційно 

Ярошенко О.І.  

01-10.04.2021 Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

чемпіонаті міста Харкова серед 

юнаків і дівчат до 16 років  

м.Харків Шаповал Г.М.  



02.04.2021 Обласна учнівська конференція 

науково-дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ 

століття» 

відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, онлайн 

Лукашова В.Л., 

Нейкалюк Н.Х., 

Кабацька О.В.  

 

07.04.2021 Підтвердження звання «Народний 

художній колектив» анамблю танця 

«Щасливе дитинство» 

онлайн Галенко Р.О.  

07-15.04.2021  Обласний етап (заочний)                 

Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена 

естафета» (прийом робіт до 

07.04.2021) 

еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К. 

Ярошенко О.І. 

 

08.04.2021 Засідання атестаційної комісії ІІІ 

рівня 

КВНЗ ХАНО, 

дистанційно 

Підберезкіна Т.Є., 

Курукіна Т.І., 

керівники гуртків. 

 

08-15.04.2021 Виставка робіт вихованців студії 

дитячої анімації «SOVA anima» - 

переможців всеукраїнських та 

міжнародних фестивалів.  

науково- технічний 

відділ 

Болдурат В.В. 

 

 

09-11.04.2021 Участь вихованців гуртка «Карате» в 

Міжнародному турнірі «Катана-кап» 

м. Іллічівськ Трачук Ю.М. 

Варенко В.А. 

 

10-30.04.2021 

 

І (відбірковий) етап обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти ІІІ 

тисячоліття» (номінації: «вокальне 

мистецтво», «хореографічне 

мистецтво», «образотворче 

мистецтво») 

Палац,  

вул. Сумська, 37, 

37-а 

Чепурна Т.І., 

Галенко Р.О., 

Авраменко О.В., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

до 10.04.2021  Підсумки обласної фотовиставки відділ туризму, Чередніченко О.Г.  



«Територія пригод 2021»  краєзнавтва та 

спорту 

Деркачова М.Г. 
 

11.04.2021 

 

Участь вихованців гуртка 

спортивного бального танцю 

«Столиця»  у Всеукраїнських 

змаганнях «Енергія танцю»  

м. Харків Шкурєєва М.С. 

Дєкіна Л.О. 

 

12-27.04.2021 Підбиття підсумків обласної акції 

«Молодь за здоровий спосіб життя» 

відділ 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

Лукашова В.Л., 

Нейкалюк Н.Х. 

Кабацька О.В. 

 

14-30.04.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Міжнародному фестивалі дитячого 

кіно «Кіносвіт» 

м. Мінськ, Білорусія Курукіна Т.І. 

Лихошерст Є.П. 

 

 

14.04-

15.05.2021 

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. 

 

15.04.- 

15.05.2021 

Участь вихованців  гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» в 

регіональному етапі Всеукраїнського 

відкритого фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» 

КЗ «Харківський 

обласний палац 

дитячої та юнацької 

творчості», 

дистанційно 

Авраменко О.В.  



15-23.04.2021 Організаційно-методичний супровід 

учасників  Всеукраїнського 

конкурсу науково-дослідницьких 

робіт випускників учнівських 

лісництв; участь у роботі журі 

інформаційно-

методичний центр, 

дистанційно 

Ярошенко О.І. 

 

 

17.04.2021 Участь вихованців цирку «Усмішка» 

у Харківському регіональному 

фестивалі творчих колективів «Цирк 

ІІІ тисячоліття» 

ДП «Харківський 

державний цирк  

ім. Ф.Д. Яшинова» 

Біатова Н. В., 

Твердохліб Ю. В., 

Козуб А. О. 

 

17.04.2021 Участь вихованців вокальної студії 

«ОКей» в Міжнародному конкурсі-

фестивалі мистецтв «Wow Fest 

Winners of the World»  

м. Харків Полежаєва Г.Б.  

17-24.04.2021  Обласна  виставка-акція   «SOS 

вернісаж, або друге життя відходів» у 

рамках природоохоронній акції 

«День Землі 2021», «День Довкілля», 

он-лайн (роботи надати до 

17.04.2021р.) 

еколого-

натуралістичний 

відділ, 

онлайн 

Овелян В.К.  

18.04.2021 Участь вихованцв гуртка вокального 

мистецтва у Всеукраїнському 

фестивалі «Лотос надії» 

м. Харків Теличенко Д.А.  

18.04.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії «Акцент» в рейтингових 

регіональних змаганнях із сучасних 

танців «DANCE FOR DANCE» 

м. Харків Подмарьова І.А.  

18.04.2021 Участь вихованців гуртка «Карате» 

відкритому турнірі «Тайкан-кап»  

м. Харків Трачук Ю.М. 

Варенко В.А. 

 

18.04.2021 Участь вихованців  гуртка сучасної м. Харків Авраменко О.В.  



хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» в 

Рейтингових регіональних змаганнях 

із сучасних танців «DANCE FOR 

DANCE» 

19-29.04.2021  Обласний (заочний) етап 

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний 

дослідник»  (прийом робіт до 

19.04.2021) 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К.  

19-30.04.2021 Обласний етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!» 

науково- технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П. 

Богач А.С. 

 

 

20.04.2021 Участь вихованців цирку «Усмішка» 

у VI Міжнародному фестивалі 

циркового мистецтва «ДивоЦирк» 

м. Київ Біатова Н. В.  

21-23.04.2021 

 

Організаційно-методичний супровід 

учасників фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім»  

м.Одеса, 

дистанційно 

 

Ярошенко О.І. 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

 

21-27.04.2021 Підбиття підсумків проведення  

І обласного (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських 

лісництв закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти 

(робота журі, визначення переможців 

і учасників фінального 

Всеукраїнського етапу зльоту, 

інформаційно-

методичний центр 

Ярошенко О.І.  



оприлюднення результатів) 

22.04.2021  Педагогічна рада за темою «Стан 

навчально-виховної роботи у відділі. 

Результати, проблеми та 

перспективи. Тарифікація на 

2021/2022 н.р.» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К.  

24-25.04.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії «Акцент» в Абсолютній 

першості України з сучасних танців 

«КУБОК ПРЕСТИЖУ-2021» 

м. Запоріжжя Подмарьова І.А.  

25.04.2021 Участь вихованців  гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» в VII 

Міжнародному фестивалі 

хореографічного мистецтва 

«Traditionandart» 

м. Харків Авраменко О.В.  

25-27.04.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Міжнародному конкурсі шкільних 

медіа 

м. Миколаїв Курукіна Т.І. 

Лихошерст Є.П. 

 

 

26-30.04.2021 Участь вихованців студії дитячої 

анімації «SOVA anima» в обласному 

фестивалі з комп’ютерної графіки та 

анімації 

м. Харків, 

КВНЗ «Харківська 

академія 

неперервної освіти» 

Болдурат В.В.  

26-30.04.2021 Обласна виставка дитячих малюнків і 

плакатів «Тіні незабутого 

Чорнобиля» 

Палац, 

вул.Сумська,37 

Нейкалюк Н.Х.  

квітень 2021 Участь вихованців гуртка вокального 

мистецтва в Міжнародному онлайн-

м. Лондон, 

Великобританія  

Теличенко Д.А.  



фестивалі «Super world talent 2021»  

квітень  2021          Засідання Харківської обласної ради 

старшокласників 

 Підберезкіна Т.Є.  

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

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

Кожної 

неділі квітня 

Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

турніри в шаховому клубі «Пішак» 

м. Харків Шаповал Г.М.  

Протягом 

квітня 

Участь вихованців гуртка «Шахи» 

Чемпіонат Харківської області серед 

юнаків і дівчат до 14 років  

м. Харків Шаповал Г.М.  

Квітень Фінал чемпіонату з інтелектуальної     

гри  «ЩО? Де? Коли?»  

Палац Коптелов Д.С. 

Чередніченко О.М. 

Чередніченко О.Г. 

Деркачова М.Г. 

М’якушкин Є.В 

 

Квітень Проведення екскурсій в Музеї історії 

Палацу 

Палац, вул. 

Сумська, 37 

Пензева Р.К.  

Протягом 

місяця 

Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в 

природоохоронних акціях: 

«Первоцвіт», «Птах року».  

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для педагогічних 

працівників Палацу та закладів 

позашкільної освіти області 

Палац, каб. № 17  

та дистанційно 

Ярошенко О.І  

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

 

Протягом 

місяця 

Забезпечення видавничої діяльності 

згідно з планом роботи Палацу на 

2021 рік 

Палац, каб. № 17 Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 



Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Палац Ярошенко О.І  

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

 


