
                                                                                                                                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 вересень 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01-05.09.2021  Участь вихованців гуртка 

«Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» в Всеукраїнському 

конкурсі з флористики та 

фітодизайну (підготовка  проектів) 

м. Київ 

НЕНЦ (заочно) 

Овелян В.К. 

Пузєєва С.М. 

 

 

01-30.09.2021 Виставка художніх робіт з 

доповненною реальністю (AR) 

вихованців зразкового художнього 

колективу  театру музичного 

світложивопису 

Палац, 

вул. Сумська, 37, 

к.35 

Гук О. Б.,  

Крюковська Н. В. 

 

01-15.09.2021  Набір вихованців у гуртки Палацу. 

Оформлення журналів обліку 

гурткової роботи. Затвердження 

навчально-тематичних планів. 

Палац Завідувачі відділів, 

керівники гуртків 

 

01-14.09.2021 Проведення батьківських зборів 

творчих колективів Палацу 

Палац,  

вул. Сумська, 37, 

37А, 54 

вул. 

Керівники гуртків  



Коцюбинського, 15 

02-10.05.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Всеукраїнському фото-, 

кінофестивалі «Осінні барви 

Буковини» 

м. Чернівці  Лихошерст Є.П. 

Курукіна Т.І. 

 

02.09.2021-

03.09.2021 

Участь  у Всеукраїнському 

онлайнмарафоні з питань розбудови 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти (Державна служба 

якості освіти) 

Палац, дистанційно 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

 

 

Овелян В.К. 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

02-03.2021  Участь у обласному вебінарі «Що 

слід знати про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти у ЗДО» 

Державна служба 

якості освіти 

(онлайн) 

Овелян В.К.  

02-05.09.2021   Проведення Педагогічних рад у  

відділах Палацу 

Відділи Палацу Завідувачі відділів, 

керівники гуртків 

 

03-06.09.2021 Підготовка відеороликів про 

видатних педагогів закладів 

позашкільної освіти Харківської 

області   

м. Київ, УДЦПО Курукіна Т.І. 

Лихошерст Є.П. 

 

 

04.09.2021  День відкритих дверей у еколого-

натуралістичному відділі. 

 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

вул. 

Коцюбинського, 15 

Овелян В.К., 

керівники гуртків 

 

04.09.2021 День відкритих дверей 

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

Палац, 

вул. Сумська, 37 

, 

 

Чепурна Т.І. 

Галенко Р.О. 

Авраменко О.В. 

Лихошерст Є.П. 

Нейкалюк Н.Х. 

Лопатіна І.В. 

Чередніченко О.М. 

 



05.09.2021 Участь народного художнього 

колективу хору «Скворушка» у 

міському хоровому флешмобі 

м. Харків,  парк 

імені Т.Г. Шевченка 

Іванова Ю. М., 

Ткаченко А. О. 

 

08-11.09.2021 Виставка робіт учасників 

Всеукраїнського дитячого конкурсу 

графічного дизайну «Дитятко.Art» 

Інформаційно-

виставковий центр 

«Бузок» 

Нейкалюк Н.Х.  

10-15.09.2021 Підсумки проведення обласного 

фестивалю фото-, відеорепортажів 

«Ти у мене  єдина!» 

Науково- технічний 

відділ  

вул. Сумська, 37, к. 

10  

Лихошерст Є.П. 

Богач А.С. 

 

 

11-13.09.2021 Участь вихованців гуртка 

«Спортивний туризм» в обласних 

змаганнях з водного туризму                     

с. Есхар,  

Чугуївський р-н 

Тимченко С.М.  

14-18.09.2021 Участь вихованців гуртка 

«Спортивний туризм» у змаганнях 

«Кубок України з водного туризму»  

с. Есхар,  

Чугуївський р-н 

Тимченко С.М.  

15.09.2021 Секція позашкілля Харківської 

області «Цифровізація позашкільної 

освіти: актуальні тенденції, досвід, 

інструментарій» 

Палац, велика зала о 

10.00 

Підберезкіна Т.Є. 

Курукіна Т.І. 

Лукашова В.Л. 

 

18.09.2021  Участь вихованців еколого-

натуралістичного відділу в 

Міжнародній соціально-екологічній 

акції з прибирання зелених зон та 

благоустрою територій «World 

Cleanup Day» 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К. 

Керівники гуртків  

 

19.09.2021 

 

 

 

Участь вихованців гуртка 

спортивного бального танцю 

«Столиця»  в Чемпіонаті України з 

бального танцю 

м. Харків Шкурєєва М.С. 

Дєкіна Л.О. 

 

21.09.2021  Форум патріотичних сил лідерів 

учнівського самоврядування 

Палац, о 11.00 Підберезкіна Т.Є. 

Чепурна Т.І. 

 



Харківської області 

28.09.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

в конкурсі аматорських 

короткометражних відеофільмів  

«УКРАЇНА-30. ТИ У МЕНЕ 

ЄДИНА!», присвячений 30 річниці 

Незалежності України 

м. Харків Лихошерст Є.П. 

Курукіна Т.І. 

 

До 17.09.2021 Розробка методичних рекомендацій 

щодо проведення обласних етапів 

всеукраїнських заходів еколого-

натуралістичного напряму на 

2021/2022 навчальний рік 

Палац, каб. № 17 

 

Ярошенко О.І.  

До 17.09.2021 

 

Розробка методичних рекомендацій 

щодо впровадження внутрішньої 

системи якості освіти у Палаці 

Палац, каб. № 17 

 

Мусієнко Т.М. 

 

 

До 20.09.2021 

 

 

Оформлення інформаційно-

методичних матеріалів щодо участі 

команди Високобірського 

учнівського лісництва 

Балаклійського навчально-

виховного комплексу 

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад) Балаклійської 

районної ради Харківської області у 

фінальному етапі Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти (комунальний заклад 

«Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості 

Палац. каб. № 17, 

дистанційно 

 

 

Ярошенко О.І.  



учнівської молоді»: 

OCENTYM@ukr.net) 

До 20.09.2021 Підготовка матеріалів до збірки 

«Новації позашкільної освіти – 

2021» (до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки 

України) 

Палац, каб. №17 

 

Ярошенко О.І.  

Протягом 

місяця  

Робота у Музеї. Перепис експонатів . 

Підготовка документації для 

підтвердження звання «Зразковий 

музей»  

Музей Палацу Орленко С.О.  

Кожна неділя 

травня 

Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

турніри в шаховому клубі «Пішак» 

м. Харків Шаповал Г.М.  

Протягом 

місяця 

Суспільно-корисна праця: збір 

насіння квітів та овочів, заготівля 

кормів для тварин живого куточку, 

робота на НДЗД 

Еколого-

натуралістичний 

відділ  

Маліченко О.О. 

Керівники гуртків 

 

Протягом  

місяця 

Проведення бесід з техніки безпеки 

та ознайомлення з правилами 

поведінки вихованців під час  занять 

гуртків, екскурсій та масових 

заходів 

Відділи Палацу Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу, 

закладів позашкільної освіти області  

Палац, каб. № 17, 

дистанційно 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом  

місяця 

Ознайомлення з новинками 

методичної літератури та 

нормативно - правовими 

документами з питань позашкільної 

освіти 

Палац, каб. № 17 Методисти 

 

 

 

 



Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Палац Методисти 

 

 

 

 


