
                                                                                                                                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 травень 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

05-15.04.2021 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, 

онлайн 

 

Чепурна Т.І. 

Галенко Р.О. 

Авраменко О.В. 

Лихошерст Є.П. 

Нейкалюк Н.Х. 

Лопатіна І.В. 

 

05-20.05.2021  ІІ етап відкритого фестивалю 

дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 

(номінації: «вокальне мистецтво», 

«хореографічне мистецтво», 

«образотворче мистецтво») 

Палац,  

вул. Сумська, 37, 

онлайн 

Чепурна Т.І.,  

Галенко Р.О., 

Авраменко О.В., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

05-15.05.2021 Обласна виставка-конкурс 

писанкарства «Українська 

Сайт Палацу: 

https://firstpalace.kh.

Нейкалюк Н.Х.  

 

 

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


великодня писанка» у дистанційній 

формі (підбиття підсумків) 

ua/onlajn-vistavka/  

05-15.05.2021 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край»»   у дистанційній 

формі (підбиття підсумків) 

Сайт Палацу: 

https://firstpalace.kh.

ua/onlajn-vistavka/ 

Нейкалюк Н.Х. 

 

 

05-12.05.2021 Підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість, тобі Україно!» 

Науково-технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П. 

 

 

07.05.2021 Запис відеоклипу до Дня пам'яті та 

примирення і 76-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років з вихованцями 

народного художній колектив 

оркестр народних інструментів  

Науково-технічний 

відділ 

Іларіонов С.В., 

Лихошерст Є.П 

 

08-15.05.2021 Обласний онлайн-флешмоб «Ніколи 

знову. Родинна пам’ять» до Дня 

пам'яті та примирення і 76-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939-1945 років; 

Офіційна сторінка 

Павлацу в Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/firstpalace193

5.kh.ua 

Курукіна Т.І.  

08.05.2021  Проведення тематичного заходу 

«Ми пам’ятаємо».  Шанування 

ветеранів ВОВ 

Еколого-

натуралістичний 

відділ, 

«Фе́льдман-

Екопа́рк» 

Овелян В.К., 

Яворська І.В. 

 

08-09.05.2021 Участь вихованців  гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» у 

Всеукраїнських змаганнях із 

м. Київ Авраменко О.В.  

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


сучасних танців «BLACK & 

WHITE» 

11.05.2021 Участь вихованців народного 

художнього колективу дитячого 

театру «Сорванцы» у VI 

Міжнародному дитячому 

театральному фестивалі 

«FutureForKidsFest2021» 

м. Бремен, 

Німеччина 

Вартанян О.П.  

11.05.2021 Підготовка до звітного концерту 

вихованців народного художнього 

колективу цирку «Усмішка» 

Художньо-

естетичний відділ, 

велика зала  

Біатова Н. В., 

Твердохліб Ю. В., 

Козуб А. О. 

 

15-31.05.2021 Виставка дитячих робіт - 

переможців ІІ етапу обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти ІІІ 

тисячоліття» (номінація: 

«Образотворче мистецтво») у 

дистанційній формі    

Сайт Палацу: 

https://firstpalace.kh.

ua/onlajn-vistavka/ 

Нейкалюк Н.Х. 

 

 

15.05.2021 Участь вихованців народного 

художнього колективу цирку 

«Усмішка» у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Кабріоль Світ» 

м. Харків, 

Палац студентів 

НТУ «ХПІ» 

Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

15.05. 2021 Участь вихованців гуртка 

спортивного бального танцю 

«Столиця» в змаганнях з бального 

танцю «X малий кубок м. Харкова» 

м. Харків Шкурєєва М.С. 

Шкурєєв К.І. 

Дєкіна Л.О. 

 

15-31.0.2021 Відкриті заняття у гуртках відділу 

народної хореографії 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

16-31.05.2021 Підготовка та проведення 

кваліфікаційних іспитів для 

вихованців народного художнього 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

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


колективу ансамблю танцю 

«Щасливе дитинство» 

16.05.2021 Участь вихованців гуртка бального 

танцю «Алекс» у змаганнях з 

бальних танців «Восходящие 

звезды» 

м. Харків Семерік О.Є.  

16.05.2021 Участь вихованців вокальної студії 

«ОКей» у Міжнародному конкурсі-

фестивалі «Sunflower fest» 

м. Харків Полежаєва Г.Б.  

17.05.2021 Проведення випускного вечора для 

вихованців народного художнього 

колективу ансамблю танцю 

«Щасливе дитинство» 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

17.05.2021 Участь вихованців вокальної студії 

«ОКей» у Міжнародному конкурсі-

фестивалі мистецтв  «Wow Fest 

Winners of the World» 

м. Харків Полежаєва Г.Б.  

18.05.2021 Педагогічна рада відділу «Підсумки 

роботи в II семестрі 2020/2021 н. р. 

Літнє оздоровлення вихованців» 

Відділ сучасної 

хореографії 

Авраменко О.В. 

Мусієнко Т.М. 

 

18-21.05.2021  Участь вихованців еколого-

натуралістичного відділу в 

фінальному етапі Всеукраїнського 

конкурсу з квітникарства і  

ландшафтного дизайну «Квітуча 

Україна»  

м. Київ, 

 НЕНЦ 

Маліченко О.О., 

Пузєєва С.М. 

 

18-21.05.2021 Участь вихованців еколого-

натуралістичного відділу в 

Всеукраїнському конкурсі 

дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний 

м. Київ, 

 НЕНЦ 

Пузєєва С.М.  



дослідник» 

23.05.2021 Звітній концерт вихованців 

естрадно-шумового ансамблю 

«Дзвіночки» 

Художньо-

естетичний відділ,  

хорова зала 

Скрипникова С. Г., 

Скрипников А. І., 

Нищота Є.І. 

 

23.05.2021 Підготовка звітного концерту 

вихованців народного художнього 

колективу цирку «Усмішка» 

Художньо-

естетичний відділ,  

велика зала  

Біатова Н. В., 

Твердохліб Ю. В., 

Козуб А. О. 

 

24.05.2021 Звітний концерт вихованців 

народного художнього колективу 

цирку «Усмішка» 

Художньо-

естетичний відділ,  

велика зала  

Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

25-31.05.2021 Обласне Свято дитячої творчості 

 «Жива вода-Дельта» 

Науково-технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П. 

Азаренко Т.Д. 

 

25-28.05.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Міжнародному конкурсі шкільних 

медіа 

м. Миколаїв, 

онлайн 

Лихошерст Є.П. 

Курукіна Т.І. 

 

25-28.05.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах»  

м. Київ, 

онлайн 

Лихошерст Є.П. 

Курукіна Т.І. 

Цуріна Є.О. 

 

28-30.05.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Міжнародному кінофестивалі 

сучасного кіно «Чілдрен Кінофест»  

м. Київ, 

онлайн 

Лихошерст Є.П. 

Курукіна Т.І. 

Цуріна Є.О. 

 

29.05.2021  Проведення концерту присвяченого 

до Дня захисту дітей,  посвята 

підготовчих груп ансамблю до 

основного складу ансамблю танцю 

«Щасливе дитинство» 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М. 

 

29.05.2021 Участь вихованців  гуртка сучасної м. Харків Літвінова М.О.  



хореографії «Litvinova Dance Studio»  

в VIII Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі з хореографії «Tradition and 

art»  

30.05.2021  Конкурси профмайстерності для 

гуртківців відділу – «Кращий 

коняр», «Кращий квітникар» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Маліченко О.О. 

Бєльовцева А.В. 

Рафаєлян Н.О. 

 

30.05.2021 Участь вихованців гуртка бального 

танцю «Алекс» у відкритих 

змаганнях зі спортивних бальних 

танців «Alex dance cup», супер-фінал 

м. Харків Семерік О.Є.  

30.05-

01.06.2021   

Нагородження переможців  

обласного відкритого фестивалю 

дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 

м. Харків Чепурна Т.І.,   

Савицка В.С. 

         

 

Кожна неділя 

травня 

Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

турніри в шаховому клубі «Пішак» 

м. Харків Шаповал Г.М.  

Протягом 

місяця 

Участь вихованців еколого-

натуралістичного відділу в 

природоохоронних акціях: 

«Первоцвіт», «Птах року» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

Участь вихованців еколого-

натуралістичного відділу в 

агрочеленджі «Лабораторія смаку». 

(закласти досліди на НДЗД) 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К., 

Пузєєва С.В. 

 

Протягом 

місяця 

 

Організаційно-методичний супровід 

учасників ІІ етапу обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти 

третього тисячоліття» 

 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Мусієнко Т.М. 

 

 

 



Протягом 

місяця 

 

Підготовка та запис майстер-класів 

керівників гуртків Палацу  

  

Сайт Палацу: 

https://firstpalace.kh.

ua/navchannya-

onlajn/  

Завідувачі відділів   

Протягом 

місяця 

 

Розробка інформаційно-методичних 

рекомендацій для керівників гуртків 

відділу сучасної хореографії 

 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Мусієнко Т.М. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

 

 

Організаційно-методичний супровід 

учасників обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-огляду 

внутрішнього озеленення приміщень 

закладів освіти «Галерея кімнатних 

рослин» 

 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно  

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Розробка інформаційно-методичних 

рекомендацій щодо участі 

вихованців закладів позашкільної 

освіти Харківської області у 

всеукраїнських трудових акціях: 

«Плекаємо сад», «Дослідницький 

марафон», «Парад квітів біля 

школи», «Кролик», «Юннатівський 

зеленбуд». 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно  

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Розробка інформаційно-методичних 

рекомендацій щодо участі 

вихованців закладів позашкільної 

освіти Харківської області у 

Всеукраїнському екологічному 

конкурсі «Вчимося заповідувати» 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно  

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом Організаційно-методичний супровід Інформаційно- Ярошенко О.І.   

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


місяця 

 

 

учасників  

Науково-освітнього проєкту 

«Учителі та учні досліджують явище 

цвітіння водойм в Україні» 

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно  

 

Протягом 

місяця 

 

Інформаційно-методичне 

забезпечення роботи гуртків за 

напрямами позашкільної освіти 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно  

Ярошенко О.І.  

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу та 

закладів позашкільної освіти області 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І  

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

 

Протягом 

місяця 

Забезпечення видавничої діяльності 

згідно з планом роботи Палацу на 

2021 рік 

Інформаційно-

методичний центр, 

каб. № 17, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

 

Протягом 

місяця 

Підготовка документації музею 

щодо підтвердження звання 

«Зразковий музей» (методична 

робота, ремонтні роботи, робота зі 

стендами та експонатами)    

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

Пензева Р.К. 

Чередніченко О.М. 

 

 

 


