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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на жовтень 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01-22.10.2021 Запрошення переможців обласного 

(відбіркового) етапу до участі в 

фінальному етапі Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси»  

Відділи Палацу 

 

Лопатіна І.В., 

Чепурна Т.І., 

Авраменко О.В., 

Галенко Р.О., 

Лихошерст Є.П. 

 

01-07.10.2021 Участь вихованців гуртка 

«Образотворче мистецтво» в 

міський щорічній художній виставці 

«Любому Харкову присвячується!» 

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і 

мистецтва» 

Воловик Г.В.  

01-08.10.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у конкурсі аматорських 

короткометражних відеофільмів 

«УКРАЇНА-30. ТИ У МЕНЕ 

ЄДИНА!», присвяченому 30-тій 

річниці Незалежності України 
 

м. Харків,              

КЗ «Обласний 

організаційно-

методичний центр 

культури і 

мистецтва» 

Лихошерст Є.П., 

Курукіна Т.І. 

 



01-31.10.2021 Виставка художніх робіт вихованців 

зразкового художнього колективу  

театру музичного світложивопису з 

доповненною реальністю (AR) 

Художньо-

естетичний відділ, 

к. 35 

Гук О. Б.,  

Крюковська Н. В. 

 

01-15.10.2021 Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в І 

відбірковому (заочному) етапі 

Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи»  

м. Київ, НЕНЦ Жебіна Т.В. 

Пузєєва С.М. 

 

01-08.10.2021 Розробка методичних рекомендацій 

щодо проведення еколого-

натуралістичних заходів у 2021/2022 

навчальному році 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17 

      

Ярошенко О.І. 

 

 

 

02-03.10.2021 Участь вихованців зразкового 

художнього колективу театру танцю 

«Астер» у Міжнародному фестивалі 

танцю UKR DANCE CUP 

м. Харків Жук І.В. 

Жук О.О. 

Удовікова В.Є. 

 

02.10.2021 Участь народного художного 

колективу цирку «Усмішка» у 

Міжнародному фестивалі «Кабріоль 

Світ Sensation festival» 

НТУ «ХПІ», 

м. Харків 

Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

02-17.10.2021  Участь вихованців гуртка «Шахи» в 

чемпіонаті м. Харкова серед 

чоловіків 

м. Харків,  

ш/к «Пішак» 

Шаповал Г.М.  

03.10.2021 Участь вихованців гуртка «Шахи» в    

шаховому турнірі «Стратегічна 

осінь»  

м. Харків, ш/к 

«Гагарінець» 

Шаповал Г.М.  

05.10.2021 Обласний (заочний) етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових 

аграрних об’єднань 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К.  



 

05-07.10.2021  Обласний (заочний ) етап 

Всеукраїнського фестивалю 

«Україна – сад»  

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Овелян В.К.  

05-07.10.2021  Участь вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу в 

фінальному етапі Всеукраїнського 

конкурсу з флористики та 

фітодизайну 

м. Київ, НЕНЦ Пузєєва С.М. 

Маліченко О.О. 

 

06-09.10.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Всеукраїнському фото-, 

кінофестивалі «Осінні барви 

Буковини» 

м. Чернівці (онлайн) Лихошерст Є.П., 

Курукіна Т.І. 

 

07-13.10.2021 Обласний етап Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!»  

Науково-технічний 

відділ 

Лихошерст Є.П., 

Богач А.С. 

 

09.10.2021 Участь вихованців зразкового 

художнього колективу театру танцю 

«Астер» у  Відкритих 

класифікаційних змаганнях зі 

спортивних бальних танців Step by 

Step 

м. Харків Жук І.В. 

Жук О.О. 

Удовікова В.Є. 

 

09-10.10.2021  Участь вихованців гуртка «Карате»   

у МТ Kharkov Open Karate 

м. Харків Трачук Ю.М., 

Варенко В.А. 

 

11.10-

12.11.2021 

Організація та підготовка до 

проведення обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дитячої 

та юнацької творчості «Чисті роси» - 

фестивалю академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» 

Художньо-

естетичний відділ,  

к. 30 

Врублевська І. А., 

Лопатіна І. В. 

 

13-16.10.2021 Обласна акція до Дня захисника Відділ Нейкалюк Н.Х.  



України «Вітальна листівка воїну» образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

14-17.10.2021 Участь вихованців народного 

художнього колективу дитячого 

театру «Сорванцы» в VII відкритому 

фестивалі-конкурсі аматорських 

театральних колективів «Комора» 

м. Харків Вартанян О.П. 

Кандиба С.В. 

 

16.10.2021 Участь народного художного 

колективу цирку «Усмішка» у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Grand Music Fest» 

м. Харків Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

16.10.2021 Участь народного художного 

колективу хору «Весняні голоси» в  

ІІ турі Всеукраїнського хорового 

конкурсу імені М. Леонтовича 

Національна 

філармонія України 

м. Київ 

Фартушка О. Д., 

Русанова К. В., 

Тарасова С. М. 

 

16.10.2021 Участь вихованців зразкового 

художнього колективу театра-студії 

«АЗарт» у підготовці та проведенні 

обласного свята до Дня захисника 

України.  

м. Харків Чепурна Т.І.     

Якименко М.О. 

 

16-17.10.2021 Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Міжнародному фестивалі фільмів 

і телерадіопрограм для дітей та 

юнацтва «Золоте курча» 

м. Київ (онлайн) Лихошерст Є.П., 

Курукіна Т.І. 

 

17.10.2021 Участь вихованців народного 

художнього колективу ансамблю 

танцю «Щасливе дитинство» в 

концерті-фестивалі присвяченому 

пам’яті провідного соліста НАНТ 

м. Харків, 

Харківська обласна 

філармонія 

Галенко Р.О. 

Ашортіа А.М 

 



«Буревісник» Михайла Нестеренка 

за участю НАНТ «Буревісник» та 

провідних самодіяльних дитячих та 

дорослих народних хореографічних 

колективів міста Харкова 

19-21.10.2021 Участь у Всеукраїнському 

педагогічному практикумі «Світ 

творчості»  

м. Київ, НЕНЦ 

(онлайн) 

Овелян В.К., 

керівники гуртків 

 

22-24.10.2021 Участь вихованців гуртка «Карате»  

у Чемпіонат України з карате 

м. Харків Трачук Ю.М. 

Варенко В.А. 

 

23-31.10.2021 Участь вихованців гуртка 

«Спортивний туризм» в 

навчальному поході м. Запоріжжя,  

о. Хортиця 

м. Запоріжжя Тимченко С.М.  

23-31.10.2021 Підготовка та проведення 

туристично – краєзнавчих 

маршрутів та поїздок учнівської 

молоді Харківського регіону під час 

канікул(м. Київ, м. Львів,                  

м. Полтава) 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

Зубенко Л.В. 

М’якушкин Є.В 

Деркачова М.Г. 

Чередніченко О.М. 

Чередніченко О.Г. 

 

 

25.10.2021 Участь народного художного 

колективу цирку «Усмішка» у 

міжрегіональному фестивалі 

«Осінній вернісаж» 

КЗ «ХПДЮТ ХМР 

ХО», м. Харків 

Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

27.10.2021 Участь вихованців народного 

художнього колективу ансамблю 

танцю «Щасливе дитинство» в 

міському святковому концерті, 

присвяченому Дню працівника 

соціальної сфери 

м. Харків Галенко Р.О. 

 

 

28.10.2021 Семінар для керівників гуртків 

образотворчого та декоративно-

КЗ «ХОПДЮТ» Нейкалюк Н.Х.,  

керівники гуртків   

 



прикладного мистецтва 

позашкільних навчальних закладів: 

«Сучасні методи та підходи до 

викладання мистецьких дисциплін у 

позашкільних навчальних закладах» 

Жовтень Участь вихованців гуртків відділу 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва в 15-у 

творчому регіональному конкурсі 

«Сіверський Донець – очима 

молоді» 

м. Слов’янськ Нейкалюк Н.Х.,  

керівники гуртків   

 

Протягом 

місяця 

Засідання Харківської обласної ради 

старшокласників 

КЗ «ХОПДЮТ» Підберезкіна Т.Є  

Протягом 

місяця 

Робота по попередженню дитячого 

травматизму: цикл бесід з техніки 

безпеки в групах гуртків 

Відділи Палацу Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

Профілактична та просвітницька 

робота з недопущення поширення 

випадків COVID-19 

Відділи Палацу Керівники гуртків  

Щотижня Участь у нарадах при директорові Відділи Палацу Завідувачі відділів  

Протягом 

місяця 

Суспільно-корисна праця: збір 

насіння квітів та овочів, заготівля 

кормів для тварин живого куточку, 

робота на НДЗД,  підготовка до 

зимового періоду приміщень відділу 

Еколого-

натуралістичний 

відділ 

Маліченко О.О. 

Керівники гуртків 

 

Протягом 

місяця  

Робота у Музеї Палацу. Перепис 

експонатів . Підготовка до атестації 

Музею на звання «Зразковий музей» 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

Орленко С.О. 

Зубенко Л.В. 

М’якушкин Є.В 

Деркачова М.Г. 

Чередніченко О.М. 

Чередніченко О.Г. 

 

Протягом Участь вихованців гуртків еколого- м. Київ НЕНЦ Овелян В.К.  



місяця натуралістичного відділу в                 

V Всеукраїнському  конкурсі  

«Гуманне ставлення до тварин» 

Керівники гуртків 

Протягом 

місяця 

 

Інформаційно-методичний супровід 

роботи гуртків Палацу за напрямами 

позашкільної освіти 

 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17 

 

 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

 

Протягом 

місяця 

Мовомарафон для педагогічних 

працівників Палацу 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17 

(дистанційно) 

Мусієнко Т.М.  

Протягом 

місяця 

Надання методичних рекомендацій 

педагогам Палацу щодо складання 

та оформлення авторських і 

адаптованих навчальних програм 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17 

(дистанційно) 

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. 

 

Відповідно до 

плану роботи 

Палацу на 

2021 рік 

Участь у методичних радах Палацу КЗ «ХОПДЮТ» 

 

Методисти 

 

 

Відповідно до 

графіка 

засідань 

атестаційної 

комісії 

Палацу 

Участь у засіданнях атестаційної 

комісії Палацу 

КЗ «ХОПДЮТ» 

 

Члени атестаційної 

комісії 

 

Протягом Участь у роботі журі обласного Інформаційно- Ярошенко О.І.  



місяця етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, 

аграрних об’єднань та обласного 

етапу Всеукраїнського фестивалю 

«Україна – сад» 

методичний центр,  

к. № 17 

 

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу, 

закладів позашкільної освіти області  

(очно-дистанційний формат) 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17 

 

Глазунов В.Г. 

Мусієнко Т.М. 

Ярошенко О.І. 

 

 

 

Протягом  

місяця 

Ознайомлення з новинками 

методичної літератури та 

нормативно-правовими 

документами з питань позашкільної 

освіти 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 2 

Методисти 

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17 

Методисти 

 

 

 

 


