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 червень-серпень 2021 року
Дата, день
Зміст роботи
Час виконання та Відповідальні
Позатижня
місце
планова
проведення
робота
01.06.2021
Урочиста церемонія оголошення
Онлайн на
Чепурна Т.І.
переможців обласного відкритого
офіційному сайті
Савицька В.С.
фестивалю дитячої художньої
Палацу:
творчості
https://firstpalace.kh.
«Таланти третього тисячоліття»
ua та офіційній
сторінці Палацу в
Facebook:
https://www.faceboo
k.com/firstpalace193
5.kh.ua
01-15.06.2021 Обласне Свято дитячої творчості
Науково-технічний Лихошерст Є.П.
«Жива вода-Дельта»
відділ, онлайн на
Азаренко Т.Д.
офіційному сайті
Палацу:
https://firstpalace.kh.
ua та офіційній
сторінці Палацу в
Facebook:

01.06.2021

01-19.06.2021

Свято для вихованців екологонатуралістичного відділу до Дня
захисту дітей
Літня польова практика для юних
конярів та флористів

01-30.06. 2021 Прийом робіт та підготовка
документації до Всеукраїнського
конкурсу графічного дизайну
«Дитятко.Art»

02-03.06.2021

02.06.2021

03.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

Організаційно-методичний супровід
учасників Всеукраїнського
юннатівського природоохоронного
руху «Зелена естафета»
Вистава «Душа подушки» у
виконанні вихованців зразкового
художнього колективу театру-студії
«АЗарт».
Підготовка та проведення
кваліфікаційних іспитів для
вихованців гуртка східного танцю
«Яджешварі»
Звітний концерт народного
художнього колективу хору
«Весняні голоси»
Участь творчих колективів Палацу в
святі «Палац – країна дитинства», до

https://www.faceboo
k.com/firstpalace193
5.kh.ua
Екологонатуралістичний
відділ
Екологонатуралістичний
відділ
Відділ
образотворчого та
декоративноприкладного
мистецтва,
вул. Сумська, 37-а
Інформаційнометодичний центр

Овелян В.К.
Керівники гуртків
Пузєєва С.М.
Бєльовцева А.В.
Нейкалюк Н.Х.

Ярошенко О.І.

Велика зала,
вул. Сумська, 37

Чепурна Т.І.
Вацек К.О.

Велика зала,
вул. Сумська, 37

Шаповалова Ю.В.
Селістрельник А.А.

Велика зала,
вул. Сумська, 37,
15.00-19-00
Центральний парк
культури та

Тарасова С.М.
Русанова К.В.
Фартушка О.Д.
Чепурна Т.І.
Галенко Р.О.

05.06.2021

06.06.2021

06-07.06.2021

06.06.2021

06.06.2021

08-15.06.2021

08.06.2021

Міжнародного дня захисту дітей та
30-річчя позашкілля в незалежній
Україні

відпочинку
ім. М. Горького.
16.00-19.30

Вистава «Душа подушки» у
виконанні вихованців зразкового
художнього колективу театру-студії
«Азарт»
Участь вихованців гуртків клубу
бального танцю «Столиця» в
відкритих обласних змаганнях
«Diamant cup»
Участь вихованців зразкового
худонього колективу вокальноїстудії «ОКей» у Міжнародному
конкурсі-фестиваль «Талановита
країна»
Участь вихованців гуртка сучасної
хореографії «Рапід» у
всеукраїнському фестивалі
контемпорарі та модерн танцю
«Адоната»
Участь вихованців гуртка сучасної
хореографії «Рапід» у клубному
Кубку України, Супер-Кубку
України
Участь вихованців гуртка
«Геологічне краєзнавство» у
літньому таборі для юних геологів
Обласна конференція лідерів
Харківської обласної ради

Велика зала,
вул. Сумська, 37

Авраменко О.В.
Лихошерст Є.П.
Нейкалюк Н.Х.
Лопатіна І.В.
Керівники гуртків
Чепурна Т.І.
Вацек К.О.

м. Харків

Шкурєєва М.С.
Дєкіна Л.О.

м. Харків

Полежаєва Г.Б.

м. Харків

Авраменко О.В.

м. Одесса

Кривоногова А.О.

КЗ «Харківська
обласна станція
юних туристів»
Онлайн, платформа
Zoom,

Горшкова О.А.
Підберезкіна Т.Є.

08-16.06.2021

08.06.2021
10:00

09.06.2021
10.00

10.06.2021

10.06.2021
12.06.2021

12.06.2021

12.06.2021

старшокласників
Участь вихованців гуртка
«Спортивний туризм» у
пішохідному поході
Семінар-практикум для
педагогічних працівників Палацу на
тему «Вплив емоцій і почуттів на
здоров’я людини»

Харківська обл.

Тимченко С.М.

Онлайн, платформа
Zoom

Мірошніченко Л.С.

Участь педагогів екологонатуралістичного відділу в
Всеукраїнському онлайн форумі
«Ранній розвиток дитини - право
кожного»
Педагогічна рада Палацу

НЕНЦ, онлайн

Ярошенко О.І.
Овелян В.К.
Керівники гуртків

Велика зала,
вул. Сумська, 37

Концерт до Дня Конституції Польщі
за участю колективів Палацу
Участь вихованців народного
художнього колективу хору
«Весняні голоси» у І-му турі
Всеукраїнського хорового конкурсу
ім. М. Леонтовича
Участь вихованців гуртка «С-Данс
кідс» у ІІІ міжнародному фестиваліконкурсі класичної хореографії,
музики та вокалу «Viva Odessa-Viva
Classic»
Звітній концерт колективу східного
танцю «Яджешварі»

Велика зала,
вул. Сумська, 37
Харківський
державний
музичний ліцей

Підберезкіна Т.Є.
Лукашова В.Л.,
завідувачі відділів,
керівники гуртків
Чепурна Т.І.
Фартушка О.Д.
Русанова К.В.
Роденко К. Г.

м. Одесса

Шинкаренко Н.С.

Велика зала,
вул. Сумська, 37

Шаповалова Ю.В.
Селістрельник А.А.

16-30.06.2021

20.06.2021

23.06.2021

23-03.07.2021

23-25.06.2021

25.06.2021

26.06.2021

07-12.07.2021

Обласна виставка-акція
«Ілюстрована Конституція України»,
присвяченої 30-річчю Конституції
України
Всеукраїнська онлайн-нарада для
директорів закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного
напряму
Засідання сімейного клубу
«Щаслива сім’я». Тема
«Психологічні особливості почуття
образи, як чинника дисфункції
особистості»
Участь вихованців гуртка
«Спортивний туризм» у навчальнотренувальному зборі з водного
туризму
Участь вихованців та педагогів
відділу у Чемпіонаті України та
Першості Європи «Бегущие по
волнам»
Звітний концерт народного
художнього колективу цирку
«Усмішка»
Участь вихованців гуртків клубу
бального танцю «Столиця» у
Всеукраїнських змаганнях
Участь вихованців студії дитячого
телебачення «MOW PRODUCTION»
у Міжнародному фестивалі дитячого
кіно «Киносвет»

Палац,
вул. Сумська, 37

Нейкалюк Н.Х.

НЕНЦ

Овелян В.К.

Онлайн, платформа
Zoom,
16:30

Мірошніченко Л.С.

смт Есхар,
Харківська обл.

Тимченко С.М.

м. Одесса

Авраменко О.В.,
Подмарьова І.А.

Велика зала,
вул. Сумська, 37

Біатова Н. В.
Козуб А. О.

м. Полтава

Шкурєєва М.С.
Дєкіна Л.О.

м. Мінськ, Білорусь
онлайн

Лихошерст Є.П.
Курукіна Т.І.

18-20.08.2021

Обласний челендж лідерів
учнівського самоврядування
Харківської обласної ради
старшокласників «Ми-майбутнє
України!»

18-28.08.2021

Обласний фестиваль фото-,
відеорепортажів «Ти у мене єдина!»

23.08.2021

Концерт вихованців Палацу до 30річниці Незалежності України та
Дня прапору
Конкурс малюнків на асфальті
«Люблю тебе, Україно!»

27.06.2021
28.0804.09.2021

Дні відкритих дверей Палацу

На офіційній
сторінки у
Facebook:
https://www.faceboo
k.com/firstpalace193
5.kh.ua
КЗ «ХОПДЮТ»,
вул. Сумська,37 на
сайті Палацу в
розділі «онлайнвиставка»:
https://firstpalace.kh.
ua/onlajn-vistavka/ та
на сторінки у
Facebook:
https://www.faceboo
k.com/firstpalace193
5.kh.ua
КЗ «ХОПДЮТ»,
вул. Сумська,37

Підберезкіна Т.Є.,
Курукіна Т.І.

КЗ «ХОПДЮТ»,
вул. Сумська, 37А

Нейкалюк Н.Х.

КЗ «ХОПДЮТ»,
вул. Сумська,37

Чепурна Т.І.
Галенко Р.О.
Чередніченко О.М.
Авраменко О.В.
Лихошерст Є.П.
Нейкалюк Н.Х.
Лопатіна І.В.
Керівники гуртків

Курукіна Т.І.,
Лихошерст Є.П.

Чепурна Т.І.,
Савицька В.С.

Протягом
червня

Цикл бесід з техніки безпеки та
правилам поведінки серед гуртківців
під час занять гуртків, екскурсій та
масових заходів
Підготовка вихованців гуртків
сучасної хореографії до Чемпіонату
України та Першості Європи
«Бегущие по волнам»

Екологонатуралістичний
відділ

Овелян В.К.
Керівники гуртків

м. Одесса

Авраменко О.В.,
Подмарьова І.А.,

Тематичні екскурсії по живому
куточку та оранжереях відділу для
школярів міста та області
Протягом
Участь вихованців у
червня-серпня природоохоронної акції: «Птах
року»; трудових акціях: «Парад
квітів біля школи», «Юннатівський
зеленбуд», «Дослідницький
марафон»
Протягом
Участь вихованців у виставці
червня
дитячих робіт, присвяченої 30-річчю
Конституції України
Червень
Педагогічний практикум «Світ
творчості» для директорів обласних ,
міських, районних екологонатуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів) онлайн. Взяти
участь відповідно до плану НЕНЦ
Протягом
Агрочелендж «Лабораторія смаку».
червня-серпня Продовжити участь у проєкті
(проведення досліджень у
відкритому грунті на НДЗД)
Протягом
Організаційно-методичний супровід

Екологонатуралістичний
відділ
Екологонатуралістичний
відділ

Овелян В.К.
Маліченко О.О.
Керівники гуртків
Керівники гуртків

Харківський
художній музей

Нейкалюк Н.Х.
керівники гуртків

НЕНЦ, онлайн

Овелян В.К.

Екологонатуралістичний
відділ

Овелян В.К.
Пузєєва С.М.

Еколого-

Овелян В.К.

Протягом
червня

Протягом
місяця

червня-серпня проведення літнього оздоровлення
на базі УДЦ «Молода гвардія»,
МДЦ «Артек» та НЕНЦ
Протягом
Участь переможців обласного етапу
червня
Всеукраїнського конкурсу
декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і
люби свій край» у Всеукраїнському
конкурсі декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і
люби свій край»
Протягом
Проведення пленерів з вихованцями
червня
відділу в парку імені Т.Шевченка
Згідно
Проведення уроків здоров'я, бесід
розкладу
про здоровий спосіб життя,
занять
оздоровчих вправ та рухливих ігор
Протягом
Підготовка навчальних кабінетів до
червня –
нового навчального року.
серпня
Ремонтні роботи в Музеї історії
Палацу, робота над оновленням
експозицій Музею, підготовка до
атестації Музею на звання
«Зразковий»
Протягом
Організація екскурсій:
червня –
- Оглядова екскурсія по м. Харків;
серпня
- Чугуїв-Кочеток;
- Сковородинівськими місцями;
- Духовні святині Святогорська;
- Печеніги;
- Коробови Хутора + Водяне;
- Етносадиби Харківщини;
- Краснокутський дендропарк;

натуралістичний
відділ
м. Київ

Нейкалюк Н.Х.
керівники гуртків

Парк імені
Т.Шевченка
Палац, вул. Сумська
37- а,
вул. Сумська, 54
Відділ туризму,
краєзнавства та
спорту

Нейкалюк Н.Х.
керівники гуртків
Нейкалюк Н.Х.
керівники гуртків

Відділ туризму,
краєзнавства та
спорту

Чередніченко О.М

Чередніченко О.М.,
педагоги відділу

- м. Полтава;
- м. Ізюм;
- Опішня-Диканька;
- Пархомівська скарбниця;
- м. Суми;
- м. Охтирка;
- м. Путивль;
- м. Дніпро;
- Петриківка;
- м. Запоріжжя (о.Хортиця).
Протягом
Участь у роботі робочої групи з
червня
формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти Палацу
Протягом
Розробка інформаційно-методичних
червня
рекомендацій для керівників гуртків
відділу сучасної хореографії
Протягом
Розробка інформаційно-методичних
червня
рекомендацій щодо участі
вихованців закладів позашкільної
освіти Харківської області у
Всеукраїнській природоохоронній
акції «Птах року»
Протягом
Організаційно-методичний супровід
червня
учасників
Науково-освітнього проєкту
«Учителі та учні досліджують явище
цвітіння водойм в Україні»
Протягом
Інформаційно-методичне
червня-серпня забезпечення роботи гуртків за
напрямами позашкільної освіти
Протягом
Робота консультаційного пункту
червня-серпня «Виникло питання» для

Інформаційнометодичний центр,
онлайн
Інформаційнометодичний центр,
онлайн
Інформаційнометодичний центр,
онлайн

Мусієнко Т.М.

Інформаційнометодичний центр,
онлайн

Ярошенко О.І.

Інформаційнометодичний центр,
онлайн
Палац, каб. № 17
та дистанційно

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

Мусієнко Т.М.
Ярошенко О.І.

педагогічних працівників Палацу та
закладів позашкільної освіти області
Протягом
Надання консультацій педагогам
Інформаційночервня-серпня Палацу з впровадження
методичний центр,
дистанційної освіти
каб. № 17
та дистанційно
Протягом
Забезпечення видавничої діяльності Інформаційночервня-серпня згідно з планом роботи Палацу на
методичний центр,
2021 рік
каб. № 17
Протягом
Редакція та розміщення на сайті
Інформаційномісяця
Палацу планових збірників
методичний центр,
«Рекомендації. Робочі матеріали.
каб. № 17
Документи освіти», «Червона книга та дистанційно
еколого-натуралістичного відділу
Палацу»
Протягом
Своєчасне надання методичної
Інформаційночервня-серпня інформації на сайт Палацу
методичний центр,
каб. № 17
Протягом
Проведення поточного ремонту,
Екологочервня-серпня благоустрій території відділу,
натуралістичний
підготовка до нового навчального
відділ
року кабінетів та лабораторій,
дидактичного матеріалу,
інформаційно-методичних
матеріалів
Протягом
Підготовка кабінетів до нового
Палац
серпня
навчального року
Протягом
Підготовка до Дня відкритих дверей Палац
серпня
та набір вихованців у гуртки відділу
Протягом
Підготовка навчальних стендів,
Відділ
серпня
оформлення виставки дитячих робіт образотворчого та
на ІІ поверсі та у холі І поверху
декоративно-

Мусієнко Т.М.
Ярошенко О.І
Глазунов В.Г.
Мусієнко Т.М.
Мірошніченко Л.С.
Глазунов В.Г.
Глазунов В.Г.

Ярошенко О.І
Глазунов В.Г.
Мусієнко Т.М.
Постол І.В.
Педагогічний та
технічний персонал
відділу

Завідувачі відділів,
керівники гуртків
Завідувачі відділів,
керівники гуртків
ІгуменцеваТесленко Н.В.
Воловик Г.В.

Протягом
серпня

Підготовка навчальних стендів,
оформлення виставки дитячих робіт
у гуртках писанкарства та в гуртку
«Ми - діти природи»

Протягом
серпня

Підготовка експозиції дитячих робіт
та відповідної документації до
Всеукраїнського конкурсу
графічного дизайну «Дитятко.Art»

Протягом
серпня

Підготовка дитячих робіт та
документації до участі у
Всеукраїнському конкурсі творчості
дітей та учнівської молоді «За нашу
свободу»

прикладного
мистецтва.
вул. Сумська, 37-А
Відділ
образотворчого та
декоративноприкладного
мистецтва,
вул. Сумська, 54
Відділ
образотворчого та
декоративноприкладного
мистецтва,
вул. Сумська, 37-А,
вул. Сумська, 64.
Галерея «Бузок»
Відділ
образотворчого та
декоративноприкладного
мистецтва,
вул. Сумська 37 -А

Волкова Л.В.
Підкопаєва І.С.

Нейкалюк Н.Х.
(спільно з
оргкомітетом медіа
фестивалю
«Дитятко»)

Нейкалюк Н.Х.
ІгуменцеваТесленко Н.В.
Воловик В.
Підкопаєва І.С.

