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1. ВСТУП 

Упродовж 2020 року КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» (далі – Палац)  спрямовував свою діяльність на виконання державної політики в галузі освіти, 

реалізації основних завдань прийнятого 5 вересня 2017 року № 2145-VIII Закону України «Про освіту» з урахуванням 

змін, внесених до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Концепції державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», а також на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти 

«Новий освітній простір Харківщини» на 2019−2023 роки, затвердженої рішенням ХVIIІ сесії VIІ скликання Харківської 

обласної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІI (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 28.02.19 № 935-VІІ, 

№ 936-VІІ, 27.02.20 № 1210-VІІ), концепції освітнього проекту «Виховний простір Харківщини: вектори розвитку» на 

2019-2021 роки, схваленого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківська обласна державна адміністрація 27 

березня 2019 року. 

У 2020 році відкрито нові гуртки за напрямами позашкільної освіти: оздоровчим (гурток «Оздоровчий волейбол») 

художньо-естетичним (гурток «Петриківський розпис»), науково-технічним  (гурток «Виготовлення сувенірів»), еколого-

натуралістичним (гуртки «Юний дослідник», «Юні садівники», «Еко-стиль поводження з відходами», «Юні лісівники», 

«Юні кінологи», «Юні голубівники»), соціально-реабілітаційним (гурток «Школа успіху»). 

Гуртки «Юні конярі», «Юні кінологи», «Юні голубівники» працюють на базі  громадської організації «Фельдман-

Екопарк». Усього працює 48 груп/гуртків на базі закладів освіти,  громадських організацій Харківщини (у 2019  році – 37 

груп/гуртків. 
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Кількість гуртків Палацу,  що  були відкриті  у 2015-2020 роках 
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                                                                           ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2020 року комплектування мережі гуртків здійснювалося відповідно до Статуту Палацу та з урахуванням 

фінансування закладу,  одним із найважливіших напрямків освітньої діяльності педагогічного колективу  стали заходи з 

охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді Харківщини. Упродовж  останніх п’яти років у Палаці 

збільшилось охоплення позашкільною освітою, в тому числі за спеціальним фондом бюджету (82%  гуртків Палацу 

працюють за загальним  фондом бюджету, 18 % − за спеціальним фондом). Особлива увага приділяється залученню дітей, 

які потребують підвищеної соціальної уваги, дітей пільгового контингенту, а також дітей із сільської місцевості. 

Станом на 01.12.2020  у Палаці працюють 343 групи/гуртків, в яких навчаються 5238 вихованців, з них 281 

група/гуртки  функціонують за бюджетним фінансуванням, в яких навчаються 4702 вихованця; 67 груп/гуртків, в яких 

навчаються 536 вихованців за спеціальним фондом бюджету.  
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Мережа гуртків Палацу станом на 01.12.2020

За загальним фондом бюджету

За спеціальним фондом бюджету

 
 

Динаміка кількості груп гуртків  Палацу за 2013-2020 роки 
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У порівнянні з 2013 -2019 роками кількість вихованців зменшилась на 11 % (652 вихованця), а саме: 

у 132 творчих об’єднаннях початкового рівня – 2145 вихованців (у 2015 р. – 2180 вихованців, у 2016 р. – 2560 вихованців, 

у 2017 р. – 2846 вихованців, у 2018 р. – 2656, у 2019 р.- 3114); у 165 творчих об’єднаннях основного рівня – 2426 

вихованців (у 2015 р. – 2115 вихованців, у 2016 р. – 2210 вихованців, у 2017 р.- 2060, у 2018 р. – 1978, у 2019 р. – 2305); у 

51 творчих об’єднаннях вищого рівня – 667 вихованців (у 2015 р. – 1085 вихованців, у 2016 р. – 1182 вихованця, у 2017 р. 

– 950, у 2018 р. – 892, у 2019 р. – 897). 
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Ураховуючи вищезазначене, за останній рік у Палаці  прослідковується зменшення кількості вихованців Палацу у 

гуртках початкового, основного, вищого рівнів, перш за все, через впровадження карантину з березня до червня 2020 

року, та складну епідемічну ситуацію в області, місті, незважаючи на відкриття гуртків нових напрямків, залучення до 

гуртків дітей, які потребують соціальної уваги. 

У наведених нижче таблицях зазначена динаміка охоплення позашкільною освітою протягом останніх п'яти років. 

             Охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді  Палацу     (2015-2020 роки) 
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Залучення дітей  та учнівської молоді до позашкільної освіти, які потребують соціальної уваги із сільської місцевості 
(2015  - 2020 роки) 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про гуртки Палацу, що працюють на базі закладів освіти станом на 01.12.2020 

 
№ з/п Назва освітнього закладу, організації Кількість 

гуртків/груп  

У них вихованців 

1. Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» 

1 15 

2. Харківський національний автомобільно-дорожній університет 3 30 

3. КЗ «Харківський санаторна школа №13» Харківської обласної ради 8 97 

4. КЗ «Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради 3 30 

5. КЗ «Харківський навчально-виховний комплекс  ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної 

ради 

4 49 

6. КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради 

3 36 

7. КЗ «Харківська санаторна школа № 11» Харківської обласної ради 1 17 

8. КЗ « Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Харківської 2 30 

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Діти пільгового контингенту

Діти, які мешкають у
сільській місцевості

Діти тимчасово переміщених
осіб



 8 

обласної ради 

9. Покотилівський  ліцей «Промінь» Харківської районної ради Харківської області 1 15 

10. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 117 Харківської міської ради 

Харківської області 

1 15 

11. Циркунівський ліцей Циркунівської сільської ради Харківської області 2 30 

12. Русько-Тишківський ліцей Циркунівської сільської ради Харківської області 2 22 

13. Безлюдівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської 

області 

2 23 

Усього:  33 409 

 

УЧАСТЬ ВИХОВАНЦІВ, ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ ПАЛАЦУ В МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, 

ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ МАСОВИХ ЗАХОДАХ  

У 2020 році продовжили ефективно працювати творчі дитячі колективи Палацу, які мають почесне звання 

«Народний художній колектив»: ансамбль танцю «Щасливе дитинство», оркестр народних інструментів, хор «Весняні 

голоси», хор «Скворушка», а також дитячий театр «Сорванцы», дитячий цирк «Усмішка». Носять  почесне звання 

«Зразковий художній колектив»: театр танцю «Астер», театр музичного світложивопису, гурток писанкарства «Дивосвіт», 

клуб дитячої підводної фотографії «Дельта», дитячий ляльковий театр «Жили-були». Ще двом колективам в 2020 році  

рішенням обласної оглядової комісії з присвоєння та підтвердження почесних звань при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив»   було 

подано на затвердження  до Міністерства науки і освіти України. 

Високим результатом гурткової роботи є перемоги творчих колективів Палацу протягом 2020 року в міжнародних, 

всеукраїнських та обласних фестивалях, конкурсах, турнірах, змаганнях,  що зазначено в таблиці: 
           

№ з/п Назва колективу, керівник Назва заходу Дата проведення Досягнення 

Міжнародні заходи 

1.  Народний художній колектив 

цирк «Усмішка» 

(Біатова Н. В., Козуб А. О., 

Твердохліб Ю. В.) 

ХІ Міжнародний  фестиваль конкурс дитячої творчості 

«Сніжний оскар-2020», «Любовнянскі купеле» 

(Словацька Республика) 

07-13.01.2020 І місце – 3 

ІІІ місце - 2 
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2.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Pharaon art ftst»,               

м. Хургада (Туреччина)  

15.01-17.01. 2020 І місце 

3.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.,     

Удовікова В.Є., 

Закурдай В.О.) 

Міжнародний фестиваль зі спортивних бальних танців та 

танцювального шоу «Open Kharkiv Ball 2020», м. Харків 

19.01.2020  І місце – 22 

ІІ місце – 16 

ІІІ місце - 8 

4.  Гурток естрадного мистецтва 

(Філоненко О.С.) 

V Міжнародний фестиваль мистецтв «Grand Fest», м. Київ 21.02.2020 І місце - 2 

5.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.,      

Удовікова В.Є., 

Закурдай В.О.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 

«Територія ПА», м. Харків 

23.02.2020  І місце - 22 

ІІ місце - 26 

 

6.  Зразковий художній колектив 

клуб підводної фотографії 

«Дельта» (Азаренко Т.Д.,  

Кушнір В.А.) 

XXXI Міжнародний фестиваль «Підводні фантазії»,               

м. Марсель (Франція) 

01-07.03.2020 І місце 

7.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production  

(Курукіна Т.І.,  

Лихошерст Є.П.) 

Міжнародний творчий конкурс дітей та молоді TOGETHER 

FOR FUTURE. м. Румбурк (Чехія) 

01-05.04.2020 ІІ місце 

ІІІ місце 

8.  Народний художній колектив 

ансамбль танцю ««Щасливе 

дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

Міжнародний танцювальний фестиваль «MEGAPOLIS 

ONLINE!»,  м. Харків  

13-14.05 2020  «Золоті призери» 

9.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production 

 (Курукіна Т.І.,  

Лихошерст Є.П.) 

ХХІІІ Міжнародний конкурс шкільних медіа,                         

м. Миколаїв 

20-25.04.2020 «Кращий телерепортаж» 
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10.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production  

(Курукіна Т.І.,  

Лихошерст Є.П.) 

IV Міжнародний дитячий фестиваль кіно та телебачення 

«КИНОСВЕТ», м. Мінськ (Білорусь) 

20.05.2020   «Кращий ігровий фільм» 

«Краща телепрограма» 

11.  Народний художній колектив 

ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

Дистанційний Міжнародний багатожанровий 

інтернет-фестиваль конкурс «Самоцвіти - країна безмежних 

можливостей», м. Львів 

23-25.05.2020 І місце - 3 

 ІІ місце 

12.  Гурток естрадного мистецтва  

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

ІІ Міжнародний багатожанровий інтернет – фестиваль 

«Samocvity-on line», м. Львів  

травень 2020 ІІ місце - 2 

13.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс багатожанрового 

мистецтва «Квіти Зимцерли-2020», Грузія   

24.05-01.06.2020 І місце, 

ІІ місце - 4 

ІІІ місце  

14.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний конкурс-фестиваль «Кабріоль Світ», м. Харків  24.05-22.06.2020 гран-прі, 

І місце - 4 

ІІ місце - 4 

15.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний он-лайн конкурс нової дитячої пісні 

«Звездічкі», Македонія 

30.05.-15.06.2020  ІІ місце  

16.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» (Авраменко О. В., 

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

Танцювальний марафон «Бегущие по волнам», «IDF ranking 

competition» першість Європи, відкритий чемпіонат України 

з сучасних танців,   м. Одеса   

25-27.06.2020 І місце - 4  

ІІ місце - 2 

ІІІ місце 

17.  Гурток сучасної хореографії 

«Акцент» 

(Подмарьова І.А.) 

Танцювальний марафон «Бегущие по волнам», «IDF ranking 

competition» першість Європи, відкритий чемпіонат України 

з сучасних танців,   м. Одеса   

25-27.06.2020 І місце - 10 

ІІ місце - 5 

ІІІ місце - 5 

18.   Народний художній колектив 

хор «Весняні голоси» 

(Фартушка О. Д.) 

 

IV Дистанційний Міжнародний Багатожанровий фестиваль-

конкурс «Самоцвіти — Країна безмежних можливостей»,  

м. Львів 

21-26.07. 2020 І місця з відзнакою; 

 

https://acety.org/events/events/bpv-strit.html
https://acety.org/events/events/bpv-strit.html
https://acety.org/events/events/bpv-strit.html
https://acety.org/events/events/bpv-strit.html
https://acety.org/events/events/bpv-strit.html
https://acety.org/events/events/bpv-strit.html
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19.  Народний художній колектив  

ансамбль танцю ««Щасливе 

дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

XIV Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості 

«Усі ми діти твої, Україно!» (дистанційно), м. Одеса 

23.08.2020 лауреат І ст. 

20.  Гурток східних  танців  

«Яджешварі»  

(Шаповалова Ю.В., 

Селістрельник А. А.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного 

мистецтва «Країна мрій», м. Харків 

19.09.2020 гран-прі 

І місце - 6 

21.  Гурток естрадного мистецтва 

(Філоненко О.С.) 

Міжнародний фестиваль «Victori Star»  м. Харків 26.09.2020 І місце 

22.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Victori stars» м. Харків 26.09.2020  І місце - 2 

ІІ місце - 2 

ІІІ місце 

23.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production (Курукіна 

Т.І., Лихошерст Є.П.) 

ХІІ Міжнародний дитячий медіафестиваль «Дитятко»,    

м. Харків  

02-05.09.2020 «Краща телепрограма» 

24.  Зразковий художній колектив 

клуб підводної фотографії 

«Дельта» (Азаренко Т.Д.,  

Кушнір В.А.) 

Міжнародний фестиваль морських та пригодницьких 

фільмів “Море кличе!”,  

м. Санкт-Петербург  (Росія)  

вересень 2020 І місце 

25.  Гурток східних  танців  

«Яджешварі»  

(Шаповалова Ю.В., 

Селістрельник А. А.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Grand Music Fest»,  

м. Харків 

10.10.2020 І місце - 2 

ІІ місце 

26.  Гурток «Шахи»  

(Шаповал Г.М.) 

Чемпіонат Європи з шахів серед школярів, Чорногорія 11-12.10.2020 І місце  

27.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«Sunflowtrfest», м. Харків 

14.10.2020  гран-прі 

І місце 

ІІ місце - 2 

ІІІ місце 

28.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Міжнародний конкурс-фестиваль творчості та мистецтв 

«Golden Іsland Of Talents», м. Харків 

15.10.2020 І місце 
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29.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production  

(Курукіна Т.І., 

Лихошерст Є.П.) 

IV Міжнародному Онлайн Фестивалі Мистецтв "Династія" 

імені Павла Кадочникова, м. Санкт-Петербург (Росія) 

 

28.10-01.11.2020 гран-прі 

30.  Гурток театрального 

мистецтва, народний 

художній колектив дитячий 

театр «Сорванцы»  

(Вартанян О.П.) 

V Міжнародний фестиваль-форум театрального мистецтва  

м. Мінськ (Білорусь) 

05-06.11.2020  гран-прі 

31.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production 

 (Курукіна Т.І.,  

Лихошерст Є.П.) 

XVІІ Міжрегіональному фото-, кінофестивалю «Осінні 

барви Буковини 2020», м. Чернівці 

 

15-25.11.2020 гран-прі 

І місце 

ІІ місце 

32.  Студія дитячої анімації 

«Сова» (Болдурат В.В.) 

XVІІ Міжрегіональному фото-, кінофестивалю «Осінні 

барви Буковини 2020», м. Чернівці 

 

15-25.11.2020 гран-прі 

 

33.  Народний художній колектив 

хор «Скворушка» 

(Іванова Ю. М., 

 Савченко Я. О.) 

Міжнародний дистанційний конкурс «Holly music»,             

м. Харків 

01.12.2020 І місце - 2 

34.  Студія дитячий анімації 

«Сова»  

(Болдурат В.В.) 

Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і 

радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча -2020»,      

м. Київ  

 

19-25.12.2020 «Краща режисерська  

робота» 

«Краща анімаційна робота» 

Лауреат фестивалю 

35.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production (Курукіна 

Т.І., Лихошерст Є.П.) 

Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і 

радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча -2020»,      

м. Київ  

 

19-25.12.2020 «Краща операторська 

робота» 

«Краща телепрограма» 

36.  Народний художній колектив 

хор «Скворушка» 

Іnternational Fest of Modern Arts «Новорічні зірочки»,   

м. Харків 

21-25.12.2020  І місце 

ІІ місце 
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(Іванова Ю. М., 

 Савченко Я. О.) 

37.  Естрадно-шумовий ансамбль 

«Дзвіночки» 

(Скрипникова С. Г., 

Скрипников А. І., 

Нищота Є. І.) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Winter Dreams»,               

м. Харків 

25.12.2020 гран-прі 

Всеукраїнські заходи 

38.  Гурток «Юні квітникарі» 

(Маліченко О.О.) 

Всеукраїнський новорічно-різдвяний конкурс «Новорічна 

композиція», НЕНЦ, м. Київ 

20.12.2019 - 

20.01.2020 

ІІ місце - 6 

ІІІ місце - 4 

 

39.  Гурток «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру” 

(Пузєєва С.М.)  

Всеукраїнський новорічно-різдвяний конкурс «Новорічна 

композиція», НЕНЦ, м. Київ 

20.12.2019 - 

20.01.  

І місце - 2 

ІІ місце - 5 

ІІІ місце - 10 

 

40.  Фольклорний гурток 

«Щебетушки» (Цуріна К. М.) 

Всеукраїнський фестиваль вертепів "Вертеп-Фест 2020",      

м. Харків  

11-13.01.2020 учасник 

41.  Гурток естрадного мистецтва 

(Філоненко О.С.) 

Відкритий фестиваль конкурс вокального мистецтва             

«Dnipro Music Space», м. Дніпропетровськ  

15.01.2020 І місце - 2 

 

42.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Воловик Г.В.) 

Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс 

«Різдвяна зірка», м. Кам’янець-Подільський  

 

20.01-05.02  

2020 

ІІІ місце 

43.  Гурток «Декоративно – 

ужиткове мистецтво»  

(Коношко Г.Г.) 

Всеукраїнський конкурс «Витинанка», м. Вижниця, 

Чернівецької обл. 

лютий 2020 ІІІ місце 

44.  Гурток сучасної хореографії 

«Акцент» 

(Подмарьова І.А.) 

Першість України з сучасних танців,                                       

м. Запоріжжя  

02.02.2020 І місце - 8 

ІІ місце - 5 

ІІІ місце - 7 

45.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.,      

Закурдай В.О.) 

Всеукраїнські змагання “Фіксіваль”, м. Харків 16.02.2020  І місце - 3 

ІІ місце - 2 

46.  Гурток спортивного бального Національний Чемпіонат України Європейська програма,    17.02.2020 ІІІ місце - 2 
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танцю «Столиця», 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

м. Львів 

47.  Гурток «Основи ентомології»  

(Жебіна Т.В.) 

XVІ Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників 

2020   

17-19.02.2020 ІІІ місце 

48.  Гурток естрадного мистецтва 

(Філоненко О.С.) 

Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Art  Клондайк»,              

м. Харків  

20.02.2020 І місце - 2 

ІІ місце 

49.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.,  

Закурдай В.О.) 

Відкриті всеукраїнські змагання зі спортивних бальних 

танців “Kharkiv Dance Festival. Spring edition”, м. Харків 

29.02.2020 І місце 

ІІ місце - 2 

50.  Гурток «Живопис» 

(Ігуменцева-Тесленко Н.В.) 

XVІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Харків – 

місто добрих надій» («Малюємо українські пісні»), м. Харків 

березень 2020 диплом лауреата - 3 

51.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» (Л.В. Лісунова) 

XVІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Харків – 

місто добрих надій» («Малюємо українські пісні»), м. Харків  

березень 2020 диплом лауреата - 2 

52.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Воловик Г.В.) 

XVІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Харків – 

місто добрих надій» («Малюємо українські пісні»), м. Харків  

березень 2020 диплом лауреата - 2 

53.  Гурток «Композиція і 

образотворче мистецтво» 

(Чаєнко О.Д.) 

XVІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Харків – 

місто добрих надій» («Малюємо українські пісні»), м. Харків  

березень 2020 диплом лауреата - 2 

54.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Воловик Г.В.) 

 

Національний конкурс дитячого малюнка «Автомобіль твоєї 

мрії -2020 від Тоyоtа», м.Харків 

березень –

травень 2020  

приз «Глядацьких симпатій» 

55.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В.,        

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

 

Церемонія нагородження «Золота відзнака АСЕТУ», 

м. Харків 

12.03.2020 І місце - 2 
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56.  Гурток сучасної хореографії 

«Акцент» 

(Подмарьова І.А.) 

IDF Ranking competition WORLD CUP of  MODERN DANCE  

Першість АСЕТУ, Відкритий Кубок України,  всеукраїнські 

змагання  «Днепр-а-стиль 2020»,   

м. Дніпро  

13-15.03.2020 І місце - 7 

ІІ місце - 6 

ІІІ місце -  2 

57.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В.,  

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

IDF Ranking competition WORLD CUP of MODERN DANCE  

Першість АСЕТУ, Відкритий Кубок України,  всеукраїнські 

змагання  «Днепр-а-стиль 2020», м. Дніпро 

 

13-15.03.2020 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

58.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Зірка року-Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів(он-

лайн), м. Миколаїв 

квітень 2020 гран-прі 

І місце - 5 

59.  Народний художній колектив 

ансамбль танцю ««Щасливе 

дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

ХХV ювілейний Всеукраїнський відкритий 

фестиваль дитячої та юнацької творчості присвячений 

Всесвітньому Дню Землі (заочна форма), м. Кропивницький 

22-24.04.2020 гран-прі 

60.  Гурток «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» 

(Пузєєва С.М.) 

Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна», НЕНЦ, м. Київ 

 12-15.05. 2020  ІІ місце - 2 

61.  Гурток «Юні квітникарі» 

(Маліченко О.О.) 

Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл»,     

НЕНЦ, м. Київ 

20.05.2020 

 

ІІІ місце 

62.  Зразковий художній колектив 

театр музичного 

світложивопису (Крюковська 

Н.В., Гук О.Б.) 

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»,            

м. Харків  

25.05-05.06.2020 І місце 

ІІ місце 

63.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» (Л.В. Лісунова) 

Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», м. Київ 

червень 2020 ІІ місце 

ІІІ місце 

64.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Ігуменцева-Тесленко Н.В.) 

 

Всеукраїнський дитячий конкурс графічного дизайну 

«Дитятко.Art», м. Харків  

червень 2020 І місце 

https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
https://acety.org/events/events/dnepr-a-sti.html
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65.  Гурток «Композиція і 

образотворче мистецтво» 

(Чаєнко О.Д.) 

Всеукраїнський дитячий конкурс графічного дизайну 

«Дитятко.Art», м. Харків  

червень 2020 І місце 

66.  Гурток «Композиція і 

образотворче мистецтво» 

(Міхова М.С.) 

Всеукраїнський дитячий конкурс графічного дизайну 

«Дитятко.Art», м. Харків  

червень 2020 І місце 

67.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб 

«Rapid»  

(Авраменко О.В.) 

Відкритий чемпіонат України з сучасних танців «Бегущие 

по волнам», м. Одеса 

25-26.06.2020 І місце - 3 

ІІІ місце 

68.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

Національний Чемпіонат України , м. Київ 20.09.2020          І місце - 2 

ІІІ місце - 2 

 

 

69.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Удовікова В.Є.) 

Всеукраїнський конкурс танцювального шоу «ТанцМастер», 

м. Харків  

26.09.2020 І місце - 17 

 

 

70.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В.,  

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

Змагання з сучасного танцю, Кубок України з диско, слоу, 

диско фристайл за версiєю УФСТ , м. Харків 

 

26.09.2020 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

71.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.,  

Закурдай В.О.) 

Всеукраїнський фестиваль зі спортивного бального танцю 

“Крок до зірок. Новий крок”, м. Харків 

27.09.2020 І місце 

ІІ місце 

72.  Гурток «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру” 

(Пузєєва С.М.) 

Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну 

закладів позашкільної освіти «Юннати України», НЕНЦ,     

м. Київ  

05-07.10.2020 ІІ місце - 4 

73.  Гурток «Карате» 

(Трачук Ю.М, Жадан А.В.) 

Чемпіонат України з карате, м. Харків 19-20.10.2020 ІІ місце - 2 
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74.  Народний художній колектив 

ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

Всеукраїнський відкритий фестиваль хореографічного 

мистецтва «Танцююча осінь On line»,  м. Кривий Ріг 

22-24.04.2020 гран-прі 

І місце 

75.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

Odessa dance festival 2020 (IDSA World Championship Adults 

10 dances), м. Одеса 

15.11.2020 учасники 

76.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В.,  

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

Всеукраїнський турнір «ODESSA OPEN 2020»,  

м. Одеса  

15.11.2020 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

77.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В.,  

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

Чемпіонаті України, Всеукраїнських змаганнях з сучасних 

танців "LIFE IN DANCE", м. Київ 

 

26-27.11.2020 І місце 

ІІ місце 

78.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В.,  

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс творчих колективів 

«Мотор-фест», м. Харків 

06.11.2020 «Краще танцювальне шоу» 

79.  Студія дитячого телебачення 

MÓW Production 

(Курукіна Т.І.,  

Лихошерст Є.П.) 

Всеукраїнський онлайн конкурсу "Військові Обереги 

Святого Миколая", м. Київ 

 

18.12.2020 учасники 
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80.   Народний художній колектив 

хор «Весняні голоси» 

(Фартушка О. Д.) 

Всеукраїнський фестиваль вокального і хореографічного 

мистецтва  «Новорічний Зорепад», м. Харків  

18.12.2020 І місце 

81.   Народний художній колектив 

хор «Весняні голоси» 

(Фартушка О. Д.) 

 

Всеукраїнський фестиваль вокального і хореографічного 

мистецтва  «Новорічний Зорепад», м. Харків 

18.12.2020  І місце 

ІІ місце - 2 

82.  Студія дитячої анімації 

«Сова» (Болдурат В.В.) 

Всеукраїнський V фестиваль екранних мистецтв  

«Пілігрим», м. Житомир 

20.12.2020 І місце 

Обласні заходи 

83.  Гурток «Юні квітникарі» 

(Маліченко О.О.) 

Обласна виставка юних природо охоронців «Зимовий 

вернісаж», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

24.12.2019-

09.01.2020  

І місце 

84.  Гурток «Людина і довкілля» Обласна виставка юних природо охоронців «Зимовий 

вернісаж», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

24.12.2019-

09.01.2020  

ІІІ місце 

85.  Гурток «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру” 

(Пузєєва С.М.) 

Обласна виставка юних природо охоронців «Зимовий 

вернісаж», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

24.12.2019-

09.01.2020  

І місце 

86.  Гурток декоративно – 

ужиткового мистецтва 

 (Коношко Г.Г.) 

 

Обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка» 

(в рамках Всеукраїнського етнокультурного проекту «Folk 

Ukraine» Всеукраїнського фестивалю писанок), м. Харків 

грудень 2019- 

січень 2020 

 

І місце 

ІІ місце 

87.  Гурток  Писанкарства 

«Дивосвіт» 

(Волкова Л.В.) 

Обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка» 

(в рамках Всеукраїнського етнокультурного проекту «Folk 

Ukraine» Всеукраїнського фестивалю писанок), м. Харків 

грудень 2019- 

січень 2020 

 

І місце - 4 

ІІ місце - 2 

88.  Гурток «Шахи»  

(Шаповал Г.М.) 

Особисто-командний чемпіонат Харківської області з шахів 

«Новорічний Харків2020»,  м. Харків 

2-7 січня 2020 ІІ місце - 3 

89.  Фольклорний гурток 

«Щебетушки» (Цуріна К. М.) 

 

V обласне свято-фестиваль дитячих фольклорних колективів 

«Щедрий вечір»  м. Харків 

18.01.2020 І місце 

90.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

«Національний Чемпіонат Харківської області та міста 

Харкова зі спортивних танців»,  м. Харків  

11.02.2020 І місце - 22 

ІІ місце - 6 

ІІІ місце -6 
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91.  Гурток сучасної хореографії, 

спортивно-танцювальний клуб  

«Rapid» 

(Авраменко О. В., 

Чікнавєрова М. Л., 

Замазій В. І.,  

Кривоногова А.О.) 

Обласні змагання з сучасного танцювального спорту 

«DRIVE OF MOTION», м. Харків  

16.02.2020 І місце 

ІІ місце  

ІІІ місця 

92.  Гурток спортивного бального 

танцю «Алекс» (Семерік О. 

Є.) 

Фестиваль "ALEX DANCE CUP», м. Харків  16.02. 2020 учасники  

93.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О.,  

Удовікова В.Є., 

Закурдай В.О.) 

Відкриті класифікаційні змагання зі спортивних бальних 

танців “Step by step”, м. Харків  

22.02.2020 І місце - 14 

ІІ місце - 5 

ІІІ місце - 3 

94.  Гурток сучасної хореографії 

«Акцент» 

(Подмарьова І.А.) 

Обласні змагання з сучасного танцювального спорту DRIVE  

OF MOTION,  м. Харків  

23.02.2020 І місце - 12 

ІІ  місце - 4 

ІІІ місце - 3 

95.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

Відкриті класифікаційні змагання зі спортивних бальних 

танців «Fenix Cup», м. Пісочин 

01.03.2020  І місце - 22 

ІІ місце - 8 

ІІІ місце - 6 

96.  Пошукова група гуртків «Юні 

охоронці природи» та 

«Людина і довкілля» 

(Ярошенко О.І.,   

Овелян В.К.) 

Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В 

об’єктиві натураліста”, м. Харків 

11-12.03.2020 ІІ місця 

97.  Гурток «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру” 

(Пузєєва С.М.) 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

експериментально-дослідницьких робіт з природознавства 

«Юний дослідник», м. Харків 

квітень 2020  переможці 

98.  Гурток «Юні  охоронці 

природи» 

(Овелян В.К.) 

Обласний етап XІІІ Міжнародного конкурсу 

екологовалеологічної спрямованості «Метелики – німий 

шедевр природи»,  КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків  

квітень 2020  учасники 
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99.  Гурток «Людина і довкілля» 

(Ярошенко О.І.) 

Обласний етап XІІІ Міжнародного конкурсу 

екологовалеологічної спрямованості «Метелики – німий 

шедевр природи»,  КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків  

квітень 2020  учасники 

100.  Гурток «Природа рідного 

краю» (Ярошенко О.І.) 

Обласний етап XІІІ Міжнародного конкурсу 

екологовалеологічної спрямованості «Метелики – німий 

шедевр природи»,  КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків  

квітень 2020 учасники 

101.  Гурток «Юні  охоронці 

природи» 

(Овелян В.К.) 

Обласна виставка-акція «SOS вернісаж, або друге життя 

відходів». КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

17-23.04.2020  учасники 

102.  Пошукова група гуртків «Юні 

охоронці природи», «Юні 

орнітологи» 

(Овелян В.К., Суворова Г.Д.) 

Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Годівничка», КЗ «ХОПДЮТ»,      

м. Харків 

квітень 2020  учасники 

103.  Гурток писанкарства 

«Дивосвіт»  

(Волкова Л.В.) 

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», КЗ «ХОПДЮТ»,  м. Харків 

квітень 2020 І місце - 2 

104.  Гурток «Образотворче 

мистецтво»  

(Л.В. Лісунова) 

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

квітень 2020 І місце - 3 

105.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Воловик Г.В.) 

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

квітень 2020 І місце 

106.  Гурток декоративно – 

ужиткового мистецтва 

 (Коношко Г.Г.) 

Обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська 

Великодня писанка», КЗ «ХОПДЮТ»,  м. Харків 

квітень 2020  І місце - 2 

ІІ місце 

107.  Гурток  Писанкарства 

«Дивосвіт» 

(Волкова Л.В.) 

Обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська 

Великодня писанка», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

квітень 2020  ІІ місце 

ІІІ місце 

108.  Гурток «Килимкарство»  

(Нікітюк Н.О.) 

Обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська 

Великодня писанка», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

квітень 2020  ІІІ місце 

109.  Гурток  Писанкарства 

«Дивосвіт» 

(Волкова Л.В.) 

Обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська 

Великодня писанка», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

квітень 2020  

 

ІІ місце 
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110.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Воловик Г.В.) 

Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості 

«Таланти ІІІ тисячоліття» , КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

травень 2020 І місце 

ІІІ місце - 3 

111.  Гурток «Образотворче 

мистецтво» 

(Ігуменцева-Тесленко Н.В.) 

Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості 

«Таланти ІІІ тисячоліття», КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

травень 2020 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

112.  Зразковий художній колектив 

клуб підводної фотографії 

«Дельта» (Азаренко Т.Д.,  

Кушнір В.А.) 

Обласне Свято дитячої творчості «Жива вода-Дельта»,       

КЗ «ХОПДЮТ», м. Харків 

29.05-31.05.2020  І місце - 18 

ІІ місце - 4 

ІІІ місця  - 9 

113.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

Обласні змагання зі спортивного бального танцю «Diamant 

Cup», м. Харків 

29.08.2020  І місце - 10 

ІІ місце - 4 

ІІІ місце - 6 

114.  Гурток «Спортивний туризм» 

(Тимченко С.М.) 

Чемпіонат Харківської області з водного туризму,  

с. Есхар 

16-21.09.2020 учасники 

115.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

Обласні змагання зі спортивного бального танцю «Fenix 

Cup», м. Харків 

19.09.2020  

 

І місце - 14 

ІІ місце  - 6 

ІІІ місце -  8 

116.  Гурток «Карате» 

(Трачук Ю.М, Жадан А.В.) 

Чемпіонат Харківської області з карате,  м. .Харків 19-20.09.2020 І місце (золота медаль)  

 ІІ місце - 4 (срібна медаль)  

ІІІ місце -  11 (бронзова 

медаль) 

117.  Гурток спортивного бального 

танцю «Алекс» 

(Семерік О. Є.) 

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Alex 

dance cup», м. Харків  

11.10.2020 І місце - 2 

ІІ місце  

ІІІ місце - 3 

118.  Гурток спортивного бального 

танцю «Столиця» 

(Шкурєєва М.С.,  

Шкурєєв К.І., Дєкіна Л.О.) 

Обласні змагання зі спортивного бального танцю «Kharkiv 

Team Cup», м. Харків 

11.10.2020         І місце - 16 

ІІ місце - 8 

ІІІ місце - 4 

119.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

Відкриті змагання зі спортивних бальних танців «Alex 

dance cup», м. Харків  

11.10.2020 І місце - 2 

ІІ місце - 4  
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(Жук І.В., Жук О.О., 

Удовікова В.Є., 

Закурдай В.О.) 

ІІІ місце - 3 

120.  Гурток «Юні конярі» 

(Бєльовцева А.В.) 

Обласні змагання з конкурсу КК «Віват», Харківська 

область, Зміївський район  

31.10.2020 І місце (кубок) 

121.  Зразковий художній колектив 

театр танцю «Астер» 

(Жук І.В., Жук О.О., 

Удовікова В.Є., 

Закурдай В.О.) 

Відкриті класифікаційні змагання зі спортивних бальних 

танців «Step by step», м. Харків 

08.11.2020 І місце - 4 

ІІ  місце - 2 

ІІІ місце - 3 

Міські заходи 

122.  Народний художній колектив 

хор «Скворушка» 

(Іванова Ю. М., 

Савченко Я. О.) 

Харківський православний хоровий фестиваль 

«Різдвяночки», м. Харків 

10.01.2020 учасники 

123.  Гурток «Шахи»  

(Шаповал Г.М.) 

Міський чемпіонат з шахів «Зимонька-зима», м. Харків січень 2020 І місце 

ІІІ місце - 2 

124.  Гурток «Шахи»   

(Шаповал Г.М.) 

Чемпіонат міста Харкова серед хлопців і дівчат шаховий 

клуб «Пішак», м. Харків 

січень 2020 ІІ місце 

ІІІ місце 

125.  Гурток «Шахи»   

(Шаповал Г.М.) 

Турнір з шахів, м. Харків лютий 2020 І місце 

126.  Гурток естрадного мистецтва 

вокальна студія «Окей» 

(Полежаєва Г.Б.) 

Харківський Міський багатожанровий конкурс «Місто 

талантів», м. Харків 

28.08.2020 І місце 

ІІ місце - 2 

спеціальна нагорода 

 «Успіх педагога» 

127.  Народний художній колектив 

ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство»  

(Галенко Р.О.) 

Харківський Міський багатожанровий конкурс «Місто 

талантів», м. Харків 

28.08.2020 І місце 

 

 

Усього вихованців гуртків та творчих об’єднань Палацу, які взяли участь в обласних (39), всеукраїнських (45), 

міжнародних (37) та міських (6) конкурсах, фестивалях та виставках протягом 2020 року: учасників – 1312 (1812; 995)  у 
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більше ніж 120 заходах, переможців – 921  (1008; 886) у 127 заходах, що на 9% менше ніж у 2019 році, але на 2% більше 

ніж у 2018 році. 

Участь вихованців Палацу у міжнародних,  всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках 

 
 

                                      ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СТАРШОКЛАСНИКІВ   

          З 2007 року  на базі Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» активно 

працює Харківська обласна ради старшокласників (далі − ХОРС), до складу якої входять представники всіх районів, міст, 

селищ Харківської області, вихованці гуртків Палацу,  з 2015 року − вихованці  закладів освіти обласного 

підпорядкування.   

З 9 по 11 січня 2020 року на базі Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» відбувся щорічний навчально-тематичний збір лідерів учнівського самоврядування Харківської області, в 

якому взяли участь близько 100 членів та координаторів районних (міських, селищних) рад старшокласників з 

Близнюківського, Богодухівського, Роганської ОТГ, Дворічанського,  Красноградського, Лозівського, Харківського 
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районів та міст Ізюм, а також Харківської державної гімназії-ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» та Комунального закладу «Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Правоохоронець» Харківської обласної ради. Під час збору відбувся щорічний обласний різдвяний бал лідерів 

учнівського самоврядування Харківської області. 

З березня-травня 2020 року члени ХОРС  працюють дистанційно, багато уваги приділяючи міжнародним та 

всеукраїнським проєктам, активно працюючи на місцях. Так 15 травня відбулася онлайн конференція Харківської 

обласної ради старшокласників за темою «Проєктна діяльність лідерів учнівського самоврядування  Харківщини у 

2019/2020 н.р.», в якій взяли участь 78 лідерів та координаторів учнівського самоврядування. Під час конференції лідери 

міст Ізюма, Первомайського та Лозової, Куп'янського та Красноградського районів, Нововодолазької ОТГ поділилися 

своїм досвідом  організації роботи лідерів під час карантину, також лідери  організували  обласні акції   «ЗАЛИШАЙСЯ 

ВДОМА», волонтерську діяльність «ЛІДЕРИ В КАРАНТИНІ». 22 травня 2020 року провели онлайн-раду проактивних 

лідерів Харківщини, найактивнішими з яких були з Балаклійського, Красноградського, Вовчанського, Лозівського 

районів, міста Ізюм та Мереф’янської міської громади, Роганської селищної ради, присвячену Всесвітньому дню 

вишиванки. 

З вересня по жовтень 2020 року відбулися установчі конференції рад старшокласників  Харківщини.  15 жовтня 

2020 року відбулася   онлайн обласна конференція лідерів учнівського самоврядування Харківської області. Під час 

конференції лідери представили презентації, відеорліки щодо висвітлення діяльності рад старшокласників Харківщини у 

2019/2020 н.р.: Балаклійського, Близнюківського, Зачепилівського, Первомайського, Красноградського, Коломацького 

районів, міст Лозової та Первомайського, Роганської селищної громади. Було прийнято рішення про продовження 

проєктів Харківської обласної ради старшокласників в онлайн, роботи шкіл лідерської майстерності, конкурсів 

соціальних роліків, участі у міжнародних та всеукраїнських проєктах. 21 жовтня 2020 року відбулося засідання 

новообраної координаційної ради Харківської обласної ради старшокласників щодо підготовки до Всеукраїнського 

онлайн збору-старту «Лідер-челендж», в якому взяли участь представники рад старшокласників області.  27 жовтня 2020 

року члени координаційної ради Харківської обласної ради старшокласників взяли участь у Всеукраїнському онлайн 

зборі лідерів учнівського самоврядування «Лідер-челендж», під час якого  представники рад старшокласників з усіх 

областей України поділилися досвідом, запропонували заходи щодо відзначення 30-річчя незалежності України. Під час  

заходу члени координаційної ради ХОРС презентували свій перший проєкт, присвячений  подвигу медичних і 

педагогічних працівників,- «ДЯКУЄМО!». 
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  Протягом листопада лідери з Первомайської ОТГ ініціювали  проведення проєкту «Школа молодіжних рад», 

направленого на стимулювання молоді до активної участі в житті громади через створення та розвиток молодіжних рад, 

залучення молоді до прийняття рішень на рівні органів місцевого самоврядування.  

   З 1 по 15 грудня відбулися онлайн заходи щорічного обласного фестивалю на кращого лідера учнівського 

самоврядування «Лідер року 2020», присвяченого  Дню місцевого самоврядування, що проводиться з метою підтримки 

активної участі учнівської молоді в процесі прийняття рішень на рівні об’єднаної територіальної громади, району, міста, 

області; сприяння розвитку молодіжного лідерського руху  в Харківській області. За підсумками роботи журі  звання 

«ЛІДЕР РОКУ 2020» посів Борисовський Матвій, лідер Парламентсько-президентської республіки «ALMA MATER» 

Роганської ОТГ, а переможцями серед команд лідерів учнівського самоврядування «Лідер року 2020» стали: 

Парламентсько-президентська республіка «ALMA MATER» Роганська ОТГ та Чугуївський   учнівський парламент 

Чугуївської міської ради (І місце); Шкільний парламент Комунального закладу «Харківська спеціальна школа ім.          

В.Г. Короленка» Харківської обласної ради ( ІІ місце);  Первомайська міська рада ліги старшокласників «ORIKA» (ІІІ 

місце). 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

           У сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі важливого значення набуває підвищення 

ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного 

педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності, на розвиток творчого потенціалу кожного 

педагогічного працівника. 

Серед основних завдань інформаційно-методичної роботи Палацу були: координація роботи з закладами 

позашкільної освіти Харківської області, організація та проведення обласних конференцій, семінарів-практикумів, 

майстер-класів для педагогічних працівників  Харківської області за напрямами позашкільної освіти.  

У 2020 році педагогічним колективом Палацу проведено 7 обласних семінарів для методистів, культорганізаторів, 

координаторів учнівського самоврядування, організаторів літнього відпочинку, завідуючих навчально-дослідними 

ділянками, теплицями; керівників гуртків за різними напрямами позашкільної освіти, в яких взяло участь майже 2000 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти міста Харкова та області, а саме: 
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№ 

ЗП 

Дата 

проведення 

заходу 

Назва заходу Тема заходу Кількість 

учасників 

1. 06.02.2020 Урочисте відкриття практикум- виставки 

«Світ писанки» спільно з  

КЗ «Обласний організаційно-методичний 

центр культури і мистецтва» 

Тематичні писанки з колекції зразкового 

художнього колективу гуртка писанкарства 

«Дивосвіт» 

120 

2. 06-20.02. 

2020 

Виставка «Світ писанки» спільно з 

КЗ «Обласний організаційно-методичний 

центр культури і мистецтва» 

Тематичні писанки з колекції зразкового 

художнього колективу гуртка писанкарства 

«Дивосвіт» 

900 

3. 27.02.2020 Обласний семінар-практикум для керівників 

гуртків та методистів закладів позашкільної 

освіти 

«Формування базових компетентностей 

особистості засобами агробіологічної освіти» 

30 

4. 09.04.2020 Обласний семінар-практикум для 

координаторів лідерів учнівського 

самоврядування 

«Організація роботи лідерів учнівського 

самоврядування в умовах карантину» 

52 

5. 28.10.2020 Обласний семінар-практикум для керівників 

гуртків та методистів закладів позашкільної 

освіти Харківської області 

Сучасні техніки декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва як засіб розвитку 

творчої активної особистості. Дистанційні 

форми роботи з учнівською молоддю 

112 

6. 21.11.2020 Обласний семінар-практикум для керівників 

гуртків спортивного бального танцю  

Естетична виразність спортивного 

бального танцю 

20 

7. 26.11.2020  Обласний онлайн семінар-практикум для 

керівників гуртків науково-технічної 

творчості (Ресурс: платформа Zoom) 

Шляхи розширення мережі гуртків науково-

технічного напряму, перспективи та пріоритети 

роботи 

128 
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Атестація педагогічних працівників є одним із найважливіших питань методичної роботи закладу. У 

міжатестаційний період відбулися майстер-класи, відкриті заняття, масові заходи; на нарадах, семінарах, педагогічних та 

методичних радах Палацу педагогічні працівники, які атестувалися, презентували свій педагогічний досвід: у лютому-

березні, під час  тижнів ефективного педагогічного досвіду, відбулися творчі презентації, відкриті заходи.  

У 2020 році атестацію пройшли  22  педагогічних  працівники,    з яких 10 – підтвердили свій тарифний розряд,            12 − 

встановлено наступний тарифний розряд;  керівнику гуртка ансамблю танцю «Щасливе дитинство» Цомая О.Г. 

підтверджено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Керівник гуртка-методист»; присвоєно 

педагогічні звання «Керівник гуртка-методист»: Рафаєлян Н.О., керівнику гуртків «Юні конярі»; Іларіонову С.В., 

керівнику гуртка баяну та акордеону оркестру народних інструментів; Гуку О.Б., керівнику гуртка театру музичного 

світложивопису; Біатовій Н.В., керівнику гуртка народного художнього колективу цирку «Усмішка». 

  Одним із основних напрямків підвищення якості освіти у Палаці є методична робота. Палац є координаційним 

центром з позашкільної освіти в області. У 2020 році проведено 6 обласних семінарів для методистів, культорганізаторів, 

координаторів учнівського самоврядування, організаторів літнього відпочинку, завідуючих навчально-дослідними 

ділянками, теплицями; керівників гуртків за різними напрямами позашкільної освіти, в яких взяло участь  понад 1000 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти міста Харкова та області, а саме: 

27.02.2020 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків та методистів закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму за темою «Формування базових компетентностей особистості засобами 

агробіологічної освіти»; 

09.04.2020 Обласний семінар-практикум для координаторів лідерів учнівського самоврядування за темою 

«Організація роботи лідерів учнівського самоврядування в умовах карантину» (Ресурс: платформа Zoom); 

28.10.2020 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків та методистів закладів позашкільної освіти 

Харківської області за темою «Сучасні техніки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва як засіб 

розвитку творчої активної особистості. Дистанційні форми роботи з учнівською молоддю» (Ресурс: платформа Zoom); 

21.11.2020 Обласний семінар-практикум для керівників гуртків спортивного бального танцю за темою «Естетична 

виразність спортивного бального танцю» (Ресурс: платформа Zoom);   

26.11.2020  Обласний онлайн семінар-практикум для керівників гуртків науково-технічної творчості за темою 

«Шляхи розширення мережі гуртків науково-технічного напряму, перспективи та пріоритети роботи» (Ресурс: платформа 

Zoom).  
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Багато уваги педагоги Палацу  протягом  звітного періоду приділяли обміну найкращим досвідом у сучасних 

вимогах реформування освіти, представленню кращих практик у наступних заходах:  

1. 06.02.2020 Волкова Л.В., майстер-клас «Писанки Харківської губернії кінця ХІХ сторіччя» (за колекцією М. 

Ф. Сумцова, присвячений 165 річчю від дня народження видатного харківського вченого, етнографа)  у виставці «Світ 

писанки» (КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва»);  

2. 21-22.02. 2020 Іларіонов С.В. доповідь «Проблема концертного хвилювання юних музикантів: основні 

аспекти та методи оптимізації» доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні парадигми 

музики, театру та мистецької освіти» (Харківський національний університет імені   І.П. Котляревського); 

3. лютий 2020  Цуріна К.М. Другий (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка -2020»  За художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти (вокальний профіль)- 

переможець; 

4. 01.03.2020 Русанова К. В. доповідь «Орф-підхід на уроках вокалу. Імпровізація. Мовне інтонування 

(мовний етап) - основа і база розвитку голосу» в  семінарі-практикумі «Орф-підхід на уроках вокалу. Імпровізація. Мовне 

інтонування (мовний етап) - основа і база розвитку голосу» (ГО «Орф Шульверк Асоціація України»); . 

5. березень- жовтень 2020  Підберезкіна Т.Є.   - Онлайн наради з директорами закладів позашкільної освіти 

Харківської області;  

6. 15-16.03.2020 Ігуменцева-Тесленко Н.В.(співдоповідач) у Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«Досвід партнерства художніх музеїв та закладів освіти образотворчого напряму»; 

7. 23.04.2020 Овелян В.К., Ярошенко О.І. взяли участь у Всеукраїнській екологічній он-лайн конференції 

 «Еколого-освітня діяльність в напрямку збереження та відродження малих річок України задля сталого розвитку»; 

8. 01.06.2020 Ярошенко О.І.,Пузєєва С.М. онлайн-заняття  компанії «Сингента» в Україні спільно з 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді «Створюємо міні-город та пряно-ароматичний сад на 

підвіконні»; 

9. 20.08.2020 Підберезкіна Т.Є., Овелян В.К.  Міжнародна онлайн-зустріч «Позашкілля – вибір 

майбутнього» в рамках щорічного проєкту «Педагогічний пошук – ED Profi Ukraine» (Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Громадська організація «Спілка освітян 

України», Національна академія наук вищої освіти, Інститут проблем виховання НАПН України; 
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10. 17.08-31.08.2020 Бєльовцева А.В.  тренінгу з подолання перешкод у Відкритих зборах. (Харківська область, 

Зміївський район,              с. Тимченки);  

11. 09.09.2020 Підберезкіна Т.Є., Овелян В.К. П’ята онлайн-нарада з директорами закладів позашкільної 

освіти, керівниками профільних підрозділів палаців, будинків дітей та юнацтва «Початок нового навчального року в 

системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, організації дослідництва в умовах карантину та інші 

ключові аспекти діяльності профільних установ» (національний еколого-натуралістичний центр); 

12. 23.10.2020 Лукашова В.Л. - доповідь «Інтерактивні методи і форми організації проведення гурткової 

роботи» в обласному онлайн-семінарі для керівників гуртків та методистів (КВНЗ «ХАНО»); 

13. 23.10.2020 Овчиннік О. В. обласний семінар у межах інноваційного методичного кластера для  методистів 

та керівників гуртків позашкільної освіти за темою «Упровадження сучасних освітніх трендів – шлях до якісної 

позашкільної освіти» (у форматі ZOOM-конференції) ;  

14.  29.10.2020 Підберезкіна Т.Є., Овелян В.К. Шоста онлайн-нарада  з директорами закладів позашкільної 

освіти, керівниками профільних підрозділів палаців, будинків дітей та юнацтва щодо формату проведення фінальних 

організаційних заходів до 95 річниці юннатівського руху в Україні; 

15. Протягом березня-вересня Підберезкіна Т.Є., директор Палацу, затупники директора Курукіна Т.І., Кривошея 

Л.М., взяли участь у 12 міжнародних, всеукраїнських конференціях, нарадах з питань позашкільної освіти, 

організаторами яких були Міністерство освіти і науки України, Український державний центр позашкільної освіти, 

Національний еколого-натуралістичний центр. 

Атестація педагогічних працівників є одним із   важливих напрямів методичної роботи Палацу. У 2020 році 

атестацію пройшли  22  педагогічних  працівники,    з яких 10 – підтверджено тарифний розряд,  12 − встановлено 

наступний тарифний розряд;  керівнику гуртка ансамблю танцю «Щасливе дитинство» Цомая О.Г. підтверджено 

відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Керівник гуртка-методист»; присвоєно педагогічні звання 

«Керівник гуртка-методист»: Рафаєлян Н.О., керівнику гуртків «Юні конярі»; Іларіонову С.В., керівнику гуртка баяну та 

акордеону оркестру народних інструментів; Гуку О.Б., керівнику гуртка театру музичного світложивопису; Біатовій Н.В., 

керівнику гуртка народного художнього колективу цирку «Усмішка». 

 У Палаці працює від загальної кількості педагогічних працівників   38% молодих (малодосвідчених) педагогічних 

працівників, тому робота з цією категорією співробітників є найактуальнішим в методичній роботі Палацу. З метою 

адаптації педагогічних працівників, які мають стаж роботи до трьох років, протягом грудня-листопада 2020/2021 
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навчального року відбулися засідання «Школи молодого педагога-початківця»; завідувачі відділів, методисти Палацу 

проводили бесіди, консультації  з ознайомлення з нормативно-правовими документами з позашкільної освіти, планування 

діяльності керівника гуртка, акомпаніатора, складання робочої документації, заповнення журналів гурткової роботи,   

методики впровадження різних форм гурткової роботи, організації заходів із  безпеки життєдіяльності вихованців.  

   Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу є пріоритетом методичної роботи Палацу. Більшість 

творчих учнівських об’єднань і гуртків Палацу працюють за типовими освітніми  програмами, рекомендованими 

Міністерством освіти і науки  України (68 освітніх   програм – 71 %),  а також  за 27 (29 %)  освітніми програмами, що 

розроблені керівниками гуртків за допомогою методистів Палацу та затверджені наказами Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 11.01.2018 № 6, від 20.12.2019 № 352 «Про затвердження освітніх 

програм із позашкільної освіти». У 2020 році методичною радою Палацу підготовлено та рекомендовано до  

затвердження Департаментом науки і освіти 14 навчальних програм гуртків художньо-естетичного, науково-технічного, 

гуманітарного,  фізкультурно-спортивного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого напрямів позашкільної освіти. 

Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.10.2020 № 138 

«Про затвердження навчальних програм з позашкільної освіти» була затверджена навчальна програма оздоровчого 

напряму «Ми – діти природи», укладач: Підкопаєва І.С., керівник гуртка «Ми – діти природи». Ще 13 навчальних 

програм схвалені протоколом науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» від 28.08.2020 № 2: 

1. «Комплекс навчальних програм з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму ансамблю танцю 

«Щасливе дитинство» (автори: Галенко Р.О., завідувач відділу народної хореографії, заслужений працівник освіти 

України; Філь Л.А., керівник гуртків ансамблю танцю «Щасливе дитинство» відділу народної хореографії; Цомая О.Г., 

керівник гуртків ансамблю танцю «Щасливе дитинство» відділу народної хореографії; Слєпцова В.Р., керівник гуртків 

ансамблю танцю «Щасливе дитинство» відділу народної хореографії); 

2. «Гурток бандури» (автори: Коновал Г.А., керівник гуртка бандури, Овчиннік О. В., методист); 

3. «Мистецтво живого слова» (автор: Лопатіна І.В., керівник літературно-драматичного гуртка). 

4. «Гурток саксофона» (автор: Ленівенко С.В., керівник гуртка саксофона); 

5. «Театр танцю «Астер» (автори: Жук І.В., керівник гуртка театру танцю «Астер»; Жук О.О., керівник гуртка 

театру танцю «Астер»); 
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6. «Англійська мова» (автори: Ковальова Н.П., керівник гуртка «Англійська мова»; Марданова Ж.В., керівник 

гуртка «Англійська мова»); 

7.  «Німецька мова» (автор: Гусєйнова О.В., керівник гуртка  «Німецька мова»); 

8. «Французька мова» (автор: Бусигіна М.В, керівник гуртка «Французька мова»); 

9. «Карате» (автор: Трачук Ю.М., керівник гуртка «Карате»);  

10. «Спортивне підводне фотографування» (автори: Азаренко Т.Д., керівник гуртка «Спортивне підводне 

фотографування – початкова підготовка»; Кушнір В.А., керівник гуртка «Спортивне підводне фотографування»); 

11. «Підводна технічна підготовка» (автор: Сілкін Микола Володимирович, керівник гуртка «Підводна технічна 

підготовка»; Богач Андрій Станіславович, керівник гуртка «Підводна технічна підготовка»); 

12. «Оздоровче плавання» (автор: Д’якова Т.Ю., керівник гуртка «Оздоровче плавання»); 

13. «Дитяче телебачення» (автор: Курукіна Т.І., керівник гуртка «Дитяче телебачення»). 

У 2020 році запрацював новий сайт Палацу (https://firstpalace.kh.ua/)  оновлено, в ньому висвітлюється та постійно 

оновлюється інформація про роботу Палацу: є інформація про керівництво, статут, відділи, гуртки з розкладом роботи, 

історію Палацу, публічна інформація з документами (Статут, фінансова звітність,  плани роботи Палацу на рік, місяць, 

план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та тарифікація на навчальний рік тощо), інформація про 

заходи Палацу,  умови та підсумки проведення обласних масових заходів.  

Багато уваги приділялося видавничій діяльності. Протягом вищезазначеного періоду методичною службою Палацу 

підготовлено до друку та видано план-сітку обласних масових заходів з учнівською молоддю І та ІІ семестри  2020/2021 

н.р.; буклети, програми проведення обласних семінарів, 24 інформаційно-методичних  рекомендації у друкованому та 

електронному виглядах для заступників директорів, методистів, керівників гуртків, культорганізаторів закладів 

позашкільної освіти Харківської області, координаторів лідерів учнівського самоврядування, а саме:  

1. Підберезкіна Т.Є., Дудченко О. В., Кабацька О. В., Нейкалюк Н. Х., Лукашова В. Л. Формування в учнівській 

молоді здорового сприйняття світу через художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Валеологія: сучасний стан, 

напрямки та перспективи розвитку / Матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної конференції, (9 квітня – 10 квітня 

2020 р., м. Харків) Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 25-26. 

2. Кабацька О.В. Формування основних груп компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти за 

допомогою продуктивного навчання. Фітнес & Здоров’я: матеріали Х Всеукр. наук.–практ. інтернет-конф. (21 квітня 2020 

р., м. Харків) / за заг. ред. О. М. Школи. Харків; 2020. – С. 15-16. 
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3. Русанова К. В. Спадкоємність духовної музичної традиції в хоровій творчості Дж. Тавенера (на прикладах «Two 

Hymns to the Mother of God» та «Svyati»)». Магістерські читання – 2020 : збірник статей. – Харків : Харківський 

національний університет імені І. П. Котляревського, 2020.  

4. Іларіонов С.В. Проблема концертного хвилювання юних музикантів: основні аспекти та методи оптимізації. 

Сучасні парадигми музики, театру та мистецької освіти : збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції.  – 

Харків : Харківський національний університет імені І. П. Котляревського, 2020.  

5. Ярошенко О.І. Оздоровлення та реабілітація дітей після карантину засобами природи. Інформаційно-методичний 

збірник  «Літо -2020».  Електронний варіант видання розміщено на сайті Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості». 

6. Овелян В.К.; Ярошенко О.І.; Мусієнко Т.М. Інформаційно-методичний збірник «Новітні здобутки юннатівського 

руху Харківщини». 

7.Овелян В.К.; Ярошенко О.І.; Мусієнко Т.М. Інформаційно-методичний збірник. Рекомендації. Робочі матеріали. 

Документи освіти. - №38. КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» - Х. 2020 -26с.   

  Практичним психологом Палацу Мирошниченко Л.С. надавалася консультативно-методична допомога всім 

учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів, слухачів як у вигляді 

індивідуального консультування, так у вигляді групових консультацій батькам з питань вікової психології, адаптації 

дитини до умов закладу освіти, щодо вікових особливостей дітей, вікових кризах, особливостей психічного розвитку, 

формування особистості, стилів виховання. У 2020 році пріоритетом робот практичного психолога   були інклюзівна 

освіта та дистанційне навчання. 

    Багато уваги приділяється співпраці з державними та громадськими організаціями,  редакційними колегіями 

журналів. Педагоги відділів  продовжують активно співпрацювати з науковцями та недержавними громадськими 

організаціями. Спільні проекти відділів: організаційно-масового з Українською радою бального танцю, Харківським 

національним університетом  міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківським регіональним інститутом державного 

управління при Національній академії державного управління, Харківською державною академією культури; науково-

технічного з громадськими організаціями Міжнародний «Kosmo club» (Королівство Швеція), Федерацією підводного 

спорту України, з навчальним центром «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом; еколого-натуралістичного відділу Палацу з 

Харківським обласним товариством  лісівників України, Національним еколого-натуралістичним центром, ГО «Фельдман 
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Екопарк», Президією Українського товариства охорони природи, кафедрою зоології та ботанічним садом Харківського 

національного університету  імені В.Н. Каразіна, Харківським регіональним інститутом державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, Харківським національним педагогічним 

університетом ім. Г.С. Сковороди, Українським науково-дослідним інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва, 

Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем, Українським ордена «Знак Пошани» науково-

дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації  імені Г.М. Висоцького;  художньо-естетичного відділу 

з Харківським національним університетом мистецтва імені І.П. Котляревського, Харківським державним цирком імені 

Ф. Яшина; образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з Всеукраїнською асоціацією валеологів, кафедрою 

валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківською академією архітектури та дизайну, 

Українською державною інженерно-педагогічною академією, Харківським художнім музеєм. 

У 2020 році продовжено співпрацю з громадськими організаціями, закладами вищої освіти у рамках участі у 

проектах: 

- «Академія управлінської майстерності», «Рух лідерів», «Україна – це Європа!» (для лідерів учнівського самоврядування 

Харківської обласної ради старшокласників, координатор проектів − Підберезкіна Т.Є., директор Палацу); 

- «Чиста Україна − чиста Земля», «Вчимося заповідувати», «Замість ялинки – новорічний букет», заходи до Дня довкілля 

та Дня охорони навколишнього природного середовища; 

- «Майбутнє лісу в твоїх руках»;  

- «Міжнародний день спостереження за птахами»; 

- «Дослідницька робота у шкільних лісництвах».  

Також продовжено співпрацю з громадськими екологічними організаціями із залученням гуртківців Палацу до 

екологічних проектах: 

- «Зростаємо в Екопарку» (Регіональний ландшафтний парк «Фельдман Екопарк»); 

- «Екологія та діти», «Сіверський Донець та ріки Харківщини», «Друге життя сміття», «За чисте місто», «Наша мрія – 

вода чиста, земля красива», (екологічна громадська організація школярів та учнівської молоді «Екоцентр»; 

- «Жовтий лист», «Первоцвіт», «Ялинка» (екологічна група «Печеніги»); 

- «Майбутнє лісу в твоїх руках» (Харківське обласне товариство лісівників України); 

- «Міжнародний день спостереження за птахами» (Харківське відділення Українського товариства охорони птахів); 

- «Дослідницька робота в шкільних лісництвах» (Харківське відділення Українського ентомологічного товариства). 
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- «Стежками юннатівського руху» (ветерани юннатівського руху, представники екологічних громадських організацій, юні 

натуралісти та природоохоронці Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»).  

На новому web-сайті Палацу висвітлюється та постійно оновлюється інформація про організацію та підсумки 

проведення обласних етапів всеукраїнських конкурсів, виставок, акцій;   методичні рекомендації з питань  організації 

позашкільної освіти за напрямами.  Протягом 2020 року систематично проводилася робота зі збору та обробки інформації 

про напрями діяльності, інноваційні форми роботи закладів позашкільної освіти Харківської області.  

Розроблено інформаційно-методичні матеріали щодо організації та проведення обласних етапів всеукраїнських 

масових заходів еколого-натуралістичного напряму: 

- природоохоронно-пропагандистської акції «Птах року-2020»; 

- практичної природоохоронної акції «Годівничка»; 

- практичної природоохоронної акції «День зустрічі птахів»; 

- юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020»; 

- виставки юних природоохоронців «Зимовий вернісаж»; 

- зльоту команд учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти; 

- ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 

Підготовлено методичні рекомендації щодо залучення учнівської молоді Харківської області до участі у 

всеукраїнських заочних еколого-натуралістичних заходах: 

- Всеукраїнському конкурсі на краще озеленення «Галерея кімнатних рослин»; 

- практичних природоохоронних акціях: «День Землі», «День Довкілля»,  

«До чистих джерел», «Ліси для нащадків»; 

- еколого-натуралістичному поході «Біощит»; 

- акціях суспільно-корисної праці «Турбота молоді тобі, Україно!»: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Парад 

квітів біля школи», «Кролик», «Юннатівський зеленбуд»;  

- природоохоронних конкурсах: «Вчимося заповідувати», «До чистих джерел»; 

- обласному етапі Всеукраїнського юннатівського руху «Зелена естафета». 

Протягом вищезазначеного періоду методичною службою Палацу підготовлено до друку та видано план-сітку 

обласних масових заходів з учнівською молоддю І та ІІ семестри  2020/2021 навчального року; буклети, програми 

проведення обласних семінарів, 24 інформаційно-методичних  рекомендації у друкованому та електронному виглядах для 
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заступників директорів, методистів, керівників гуртків, культорганізаторів закладів позашкільної освіти Харківської 

області, координаторів лідерів учнівського самоврядування, а саме:  

1. Українська народна картина як засіб формування естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого 

мистецтва. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Актуальні питання гуманітарних 

наук. Фахове видання – Дрогобич, 2020 р. Вип. 28 – с. 232-238. 

2. Donchenko V. I., Zhamardiy V. O., Shkola O. М., Kabatska O. V., Fomenko V. H. Health-saving competencies in physical 

education of students Wiadomości Lekarskie. 2020. Тom LXXIII, nr 1. P. 145–150. 

3. Куйдіна Т. М., Кабацька О. В., Старосельська Ю. І. Ставлення до здоров’я як наукова та світоглядна проблеми. 

Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної 

конференції, (9 квітня – 10 квітня 2020 р. м. Харків) Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 17-19. 

4. Підберезкіна Т. Є., Дудченко О. В., Кабацька О. В., Нейкалюк Н. Х., Лукашова В. Л. Формування в учнівській молоді 

здорового сприйняття світу через художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Валеологія: сучасний стан, напрямки 

та перспективи розвитку / Матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної конференції, (9 квітня – 10 квітня 2020 р. м. 

Харків) Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 25-26. 

5. Кабацька О.В. Формування основних груп компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти за допомогою 

продуктивного навчання. Фітнес & Здоров’я: матеріали Х Всеукр. наук.–практ. інтернет-конф. (21 квітня 2020 р., м. 

Харків) / за заг. ред. О. М. Школи. Харків; 2020. – С. 15-16. 

6. Kabatska O. V. The theoretical bases of creation of health care projects by students of classical universities. Theory and Practice 

of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague, 

OKTAN PRINT s.r.o., 2020 – Р. 125-133. 

7. Кабацька О. В. Основні питання формування основ підприємницької діяльності майбутніх фахівців сфери охорони 

здоров’я. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 7(28), 2020) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2020. -  P. 81-87. 

8. Кабацька О. В. Підходи до формування підприємницької компетентності студентів в процесі вивчення основ здоров’я 

людини. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 3 (123) 20. – С. 71-75. 
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9. Кабацька О. В., Шуба Л. В., Шуба В. В. Дослідження духовно-моральних життєвих цінностей студентів класичного та 

педагогічного вишів, як реалізація змісту системи здоров’язбережувального освітнього середовища. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2020. – Випуск 4 (124) 20. – С. 28-32. 

10. Кабацька О. В., Шуба Л. В., Шуба В. В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових 

праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 5 (125) 20. – С. 85-89. 

11. Русанова К. В. Спадкоємність духовної музичної традиції в хоровій творчості Дж. Тавенера (на прикладах «Two 

Hymns to the Mother of God» та «Svyati»)». Магістерські читання – 2020 : збірник статей. – Харків : Харківський 

національний університет імені І. П. Котляревського, 2020.  

12. Іларіонов С. В. Проблема концертного хвилювання юних музикантів: основні аспекти та методи оптимізації. Сучасні 

парадигми музики, театру та мистецької освіти : збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції.  – Харків : 

Харківський національний університет імені І. П. Котляревського, 2020.  

13. Ярошенко О.І. Оздоровлення та реабілітація дітей після карантину засобами природи. Інформаційно-методичний 

збірник  «Літо -2020».  Електронний варіант видання розміщено на сайті Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості». 

14. Овелян В.К.; Ярошенко О.І.; Мусієнко Т.М. Інформаційно-методичний збірник «Новітні здобутки юннатівського руху 

Харківщини». Електронний варіант видання розміщено на сайті Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

15.Овелян В.К.; Ярошенко О.І.; Мусієнко Т.М. Інформаційно-методичний збірник. Рекомендації. Робочі матеріали. 

Документи освіти. - №38. КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» - Х. 2020 -26с.  

У 2021 році, відповідно до сучасної стратегії розвитку позашкільної освіти до 2023 року, пріоритетними у 

роботі методичної служби визначено наступні завдання:  

- створення ефективної системи роботи з проблеми формування творчих здібностей дітей та учнівської молоді в 
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позашкільному освітньо-виховному просторі; 

- удосконалення соціально-педагогічної моделі Палацу як комплексного закладу позашкільної освіти; 

- узагальнення матеріалів із науково-методичної проблеми та актуальних методико-педагогічних проблем; 

- організація методичного та психологічного супроводу діяльності закладів позашкільної освіти. 

-забезпечення педагогічних працівників інформацією з основних напрямів розвитку позашкільної освіти, програмного 

забезпечення, методичної літератури; 

- формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності; 

- вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм роботи; 

- пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів; 

- підвищення рівня професійної майстерності педагогів; 

- упровадження проєктів спільної діяльності з соціальними партнерами та громадськими організаціями. 

                                                            

                                                        ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

  

           Палац  організовує та  проводить обласні масові заходи з учнівською молоддю, моніторинг участі учнів районів та 

міст області в них: обласних фестивалях, конкурсах, виставках; систематично готуються відповідні аналітичні матеріали. 

         Наймасовішими  обласними заходами у 2020 році стали: 

- новорічні свята Палацу, які щорічно відвідують понад 7500  тисяч дітей, учнів та вихованців закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти,, закладів освіти інтернатного типу Харківської  області, дітей  з  малозабезпечених 

сімей, обдарованих дітей, призерів та переможців  міжнародних, всеукраїнських конкурсів, фестивалів, вихованців 

Палацу та закладів позашкільної освіти міста, області, лідерів  учнівського самоврядування Харківщини;  

- обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка», взяли активну участь 204 учня закладів загальної середньої і 

вихованця позашкільної освіти Харківської області із 21 району, 7 ОТГ, 6 міст обласного підпорядкування,      6 районів 

міста Харкова, Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», а також наступних 

закладів обласного підпорядкування: Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної 

ради, Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради, Комунального закладу 

«Куп'янська спеціальна школа» Харківської обласної ради,  Комунального закладу «Кочетоцька санаторна школа» 

Харківської обласної ради, до оргкомітету надійшло 154 роботи на різдвяну тематику; 
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- щорічний навчально-тематичний збір лідерів учнівського самоврядування Харківської області, в якому взяли участь 

близько 100 членів та координаторів районних (міських, селищних) рад старшокласників з Близнюківського, 

Богодухівського, Роганської ОТГ, Дворічанського, Красноградського, Лозівського, Харківського районів та міста Ізюм, а 

також Харківської державної гімназії-ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» та 

Комунального закладу «Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець»» 

Харківської обласної ради, а також  лідери Сумської ради старшокласників; 

- обласне свято дитячих фольклорних колективів «Щедрий вечір», у якому взяли участь 18 дитячих фольклорних 

колективів закладів позашкільної та загальної середньої освіти Харківської області та м. Харкова; всього більше 250 

учасників; 

- обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», взяли участь 980 учнів закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти з 38 районів (міст) області та м. Харкова, а також об’єднаних територіальних громад: 

Нововодолазької, Великобурлуцької, Зачепилівської, Коломацької, Мереф’янської, Наталинської, Оскільської, 

Старовірівської. Активну участь у акції взяли учні закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування: 

комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 13» Харківської обласної ради, комунального закладу «Кочетоцька санаторна школа» Харківської 

обласної ради, комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради, комунального закладу «Харківська спеціальна 

школа №3» Харківської обласної ради, комунального закладу «Балаклійська спеціальна школа» Харківської обласної 

ради;  

- обласна виставка дитячих робіт «Мій біль − Афганістан», присвячена вшануванню громадян України, які виконували 

військовий обов’язок на території Афганістану; ознайомленню учнівської молоді з історичними фактами та подіями під 

час війни на території Афганістану; формуванню патріотизму, поваги, милосердя. На виставку було надіслано 312 робіт 

від 325 авторів- учнів закладів середньої та позашкільної освіти області з 27 районів, 5 міст області та 9 районів міста, із 8 

закладів інтернатного типу обласного підпорядкування; 

-   обласна фотовиставка «Територія пригод – 2020», було надано 488 робіт учнів освітніх закладів та позашкільної освіти 

області (165 робіт із 16 закладів освіти міста Харкова та 323 робіт із 87 закладів освіти Харківської області), у номінаціях: 

«Походи та мандрівки», «Спортивний туризм – змагання», «Туризм в обличчях (портрети)», «Екстремальні фото», «За 

межами України (в інших країнах і континентах)», «Вільні мандри»; 
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- обласні змагання з шахів «Шахова корона», у 2020 році взяли участь 24 команди (72 учасника): 15 команд Харківської 

області та 9 команд м. Харкова; 

- учнівська конференція науково-дослідницьких робіт «Валеологічна   культура – вибір ХХІ сторіччя», взяли участь 71 

учень закладів загальної середньої та вихованці позашкільної освіти Харківської області із 17 районів, 3 ОТГ, 3 міст 

обласного підпорядкування; 

 - обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», учасниками стали 320 

учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти, переможців районних (міських) 

етапів Фестивалю з 35 районів (міст) області, а також 5-ти об’єднаних територіальних громад. Активну участь у 

Фестивалі взяли учні комунального закладу «Харківська санаторна школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради, 

комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради. Загалом на конкурс було надано 

130 робіт (індивідуальних і колективних) у 4-х номінаціях: «Кращий відеоролик (відеокліп)», «Кращий відеофільм», 

«Кращий слайд-фільм», «Краща фоторобота»; 

- обласне свято дитячої творчості «Жива Вода – Дельта», взяли участь учні закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти з 32 районів (міст) області, 5-ти об’єднаних територіальних громад, а також 7 районів міста Харкова. Учасники 

представили 508 творчих робіт (324 фотографії, 167 малюнків і робіт декоративно-прикладного мистецтва, 13 проєктів, 4 

анімаційних фільми); 

- обласний етап ХІІІ Міжнародного екологічного конкурсу «Метелики – німий шедевр природи», взяли участь учні 1-8 

класів закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти відповідного віку з 37 районів (міст) 

Харківської області та 7 об’єднаних територіальних громад. Активну участь у Конкурсі взяли учні закладів загальної 

середньої освіти обласного підпорядкування: комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9» Харківської 

обласної ради, комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради. Учасники 

представили 195 індивідуальних і колективних творчих робіт; 

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», 

взяли участь 50 вихованців закладів позашкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти із 13 районів (міст) 

області, а також Зачепилівської об’єднаної територіальної громади. На конкурс було надано 48 робіт (індивідуальних і 

колективних) за номінаціями: «Я і природа», «Рослини навколо нас», Тваринний світ», «Народознавство та 

краєзнавство», «Охорона здоров’я»; 
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- обласний етап ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин», взяли участь 85 вихованців закладів 

позашкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти із 22 районів (міст) області та 2 територіальних громад 

(Зачепилівської та Мереф’янської). На конкурс було надіслано 85 оповідань продовжень «Погризені капці»; 

 - обласний етап Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край», взяли активну участь 535 учнів закладів загальної середньої та вихованців закладів позашкільної освіти з 26 

районів (міст), 9-ти об’єднаних територіальних громад Харківської області та 8-ми районів міста Харкова, а також 

Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат «Дивосвіт»» Харківської обласної ради, Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». Загалом до оргкомітету обласного етапу Виставки-

конкурсу надійшло 577 робіт. Переможцями визнано 195 учасників у 19 номінаціях; 

 - обласна виставка-акція «SOS вернісаж, або друге життя відходів», у заході взяли участь понад 300 учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти із 21 району (міста), 5-ти об’єднаних 

територіальних громад Харківської області (Зачепилівської, Великобурлуцької, Коломацької, Пісочинської, 

Старовірівської), а також вихованці закладів освіти м. Харкова. Було представлено 300 робіт, виконаних з промислових та 

побутових відходів, а саме: картини, одяг, моделі автомобілів, годинників, карнавальні костюми, сувеніри, килими, 

прикраси; 

 - обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка». В акції взяли участь 520 вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти з 25 районів області та 5-ти об’єднаних територіальних громад. Активну 

участь у Акції «Годівничка» взяли учні комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної 

ради, комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради; 

 - обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!», взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти 

з 14 районів (міст) області, а також 4 районів міста Харкова. Загалом на виставку було представлено 109 творчих робіт; 

 - обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», у конкурсній програмі взяли участь 

учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти з 32 районів (міст), 16 об’єднаних 

територіальних громад Харківської області, а також 4 районів міста Харкова. Усього на конкурс представлено 224 

творчих робіт; 
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 - обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття».  До організаційного 

комітету І етапу Фестивалю надійшло 436 авторських та колективних творчих робіт із 27 районів (міст) та 5 об'єднаних 

територіальних громад Харківської області, 6-ти районів міста Харкова, 4-х закладів освіти обласного підпорядкування, а 

також Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». Із них: 352 роботи у 

номінації «образотворче мистецтво», 56 – у номінації «вокальне мистецтво», 28 – у номінації «хореографічне мистецтво». 

Журі визначило 152 роботи учасників – переможців І етапу фестивалю в номінації «образотворче мистецтво» за 

напрямами «графіка», «декоративно-ужиткове мистецтво», «малюнок» та «станковий живопис», 39 – у номінації 

«вокальне мистецтво» за напрямами «сольний вокал», «ансамблевий вокал», «хорове мистецтво»; 31 – у номінації 

«хореографічне мистецтво» за напрямами «народний сценічний танець», «сучасний сценічний танець», які взяли участь у 

ІІ етапі Фестивалю. За результатами ІІ етапу Фестивалю переможцями стали 102 учасники: 19 учнів закладів загальної 

середньої освіти, 83 вихованці закладів позашкільної освіти. 

-   всеукраїнський дитячий конкурс графічного дизайну «Дитятко.Art» відбувся вперше у рамках Міжнародного дитячого 

медіафестивалю «Дитятко», взяли участь учні та вихованці закладів позашкільної, загальної середньої освіти Харківської 

області та Дніпропетровської у номінаціях  «постер фестивалю», «постер номінації фестивалю»; 

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля –наш спільний дім», учасниками стали учнівські колективи екологічної 

просвіти з 25 районів (міст) Харківської області та 5-ти об’єднаних територіальних громад; 

- дні відкритих дверей, під час проведення заходу відбулися концертні програми «Палац -дивосвіт дитинства!» до 85-

річчя від Дня народження першого Палацу для дітей, в яких взяли участь вихованці творчих колективів Палацу;  

- обласний відбірковий етап Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія 

творчості», взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти з 20 районів 

(міст), 8 об’єднаних територіальних громад Харківської області, а також 2-х районів міста Харкова, на конкурс 

представлено 95 творчих робіт; 

- обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста», взяли участь 650 вихованців закладів позашкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти з 10 районів (міст) області та м. Харкова, а також Зачепилівської 

об’єднаної територіальної громади. Було надано 19 звітів (індивідуальних і колективних) про виконану роботу у рамках 

Акції. Активну участь взяли учні комунального закладу «Харківська санаторна школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської 

обласної ради; 
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- обласна акція «Листівка захиснику України» присвячену Дню захисника України, в заході взяли активну участь 385 

вихованців закладів позашкільної та учнів закладів загальної середньої освіти з 22 районів, 5 міст обласного 

підпорядкування,  9 об’єднаних територіальних громад Харківської області та 2 районів міста Харкова. Було надіслано 

334 світлини, серед яких - 83 фотозвіта про передачу листівок адресатам та 251 світлина виконаних власноруч листівок; 

- обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти (заочно-дистанційно). У І етапі взяли участь учнівські виробничі бригади Комунального 

закладу «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради Харківської області; 

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області; Ізюмської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Ізюмської міської ради Харківської області. 

      З березня 2020 року обласні заходи  відбулися у дистанційній формі, багато уваги приділялося участі дітей у 

міжнародних та всеукраїнських проєктах, а також організації обласних акцій та флешмобів у мережі інтернет:  

-  обласні акції «ВеликДеньВдома», «Залишайся вдома», «З Днем вишиванки»; 

-  обласний онлайн-флешмоб «Ніколи знову. Родинна пам’ять», до Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років; 

- обласна акція до Дня захисту дітей «Позашкілля Харківщини-дітям!». 

     Збільшення охоплення позашкільною освітою дітей і молоді Харківщини реалізується завдяки організації та 

проведенню протягом 2020 року благодійних вистав, що підготували юні актори народного художнього колективу 

дитячого театру «Сорванцы» та дитячого театру «Азарт» для більше 1500 дітей пільгового контингенту області, дітей 

внутрішньо переміщених осіб та вихованців закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування.  

            Усього протягом 2020 року педагогічний колектив Палацу став організатором 79  масових заходів, в яких взяли 

участь 17 629  вихованців, учнів, слухачів Харківської області, в тому числі,  у 51 обласному масовому заході  – 15 895 

чол.,  а також організовано участь 1312 чол. у 127 міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

Фінансово-господарська діяльність Палацу проводиться відповідно до чинного законодавства України. 

Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до порядку, встановленого 

законодавством. Механізм фінансування закладу кошторисно-бюджетний. 
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Фінансування видатків здійснюється згідно кошторису. Кошторис загального фонду Палацу передбачає видатки на 

заробітну плату з нарахуванням, комунальні видатки, проведення масових заходів, видатки на відрядження, придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та видатки на проведення поточного ремонту. Фінансування Палацу 

змінюється за кожним видом видатків щорічно. 

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком фінансування на виплату заробітної плати та оплати нарахувань зросло на    

15 %.  

На проведення поточного ремонту було затверджено: на 2019 рік 640000,00 грн.; на 2020 рік 361000,00 грн. 

Протягом 2020 року у корпусах за адресами Палацу: м. Харків,  вул. Сумська, 37, проведено поточний ремонт 

кабінетів Палацу № 25,26,27, вул. Коцюбинського, 15 здійснено поточний ремонт санітарної кімнати. 

Фінансове забезпечення закладу в 2019 – 2020 роках наведено  в таблиці.  
Найменування затверджених видатків 2019 рік (гривень) 2020 рік (гривень) 

Заробітна плата 13184705,00 14315081,00 

Нарахування на заробітну плату 3070232,00 3164098,00 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 930000,00 645300,00 

Оплата послуг крім комунальних 1200000,00 800000,00 

Видатки на відрядження 100000,00 92330,00 

Оплата теплопостачання 835689,00 819170,00 

Оплата  водопостачання та водовідведення 73342,00 77472,00 

Оплата електроенергії 304476,00 334392,00 

Оплата природного газу 449269,00 386864,00 

Окремі заходи з реалізації державний (регіональних) програм 3403,00 14550,00 

Всього: 20050480,00 20662126,00 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ В 2021 РОЦІ 

 

Робота педагогічного колективу буде присвячена реалізації завдань Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 

05.09.2017 року з урахуванням змін, внесених до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Концепції державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», а також на реалізацію заходів обласної 



 44 

програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019−2023 роки, затвердженої рішенням Харківської 

обласної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІI (ХVIIІ сесія VIІ скликання) зі змінами, внесеними рішеннями обласної 

ради від 28.02.19 № 935-VІІ , № 936-VІІ, 27.02.20 № 1210-VІІ, концепції освітнього проекту «Виховний простір 

Харківщини: вектори розвитку» на 2019-2021 роки, схваленого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківська 

обласна державна адміністрація 27 березня 2019 року, Статуту Палацу, головною метою роботи якого  є здійснення 

навчання та виховання громадян у позаурочний час.   

 

До 30-річчя незалежності України і 25 років з прийняття Конституції України основними завданнями колективу 

Палацу є: 

- виховання громадянина України; 

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; 

- виховання у гуртківців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; 

- виховання у гуртківців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, 

національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; 

- виховання у гуртківців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку; 

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку гуртківців, учнів і слухачів; 

- здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, 

подальшої самореалізації та/або професійної діяльності; 

- формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я 

оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури 

освіти; 

- задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; 

- вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; 

- організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, 

правопорушень; 
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- виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; 

- формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; 

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи; 

- удосконалення змісту освітніх програм, форм і методів навчання та виховання; 

-підвищення професійної компетентності педагогів із питань сучасних підходів до організації освітнього процесу; 

- подальший розвиток матеріально-технічної бази Палацу відповідно до сучасних норм організації праці та навчання; 

- розширення співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти області, органами влади та органами місцевого 

самоврядування з питань  розвитку напрямів позашкільної освіти; 

- посилення міжнародної співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ГРАФІК ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПАЛАЦУ 

№ 

з/п 
Посада керівника, його 

заступників з відповідних 

питань, інших керівників 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Режим роботи Дні та години 

прийому 

Місце прийому 

(адреса), 

контактний телефон 

1. Директор Палацу Підберезкіна  

Тетяна Євгенівна 

понеділок-четвер: 10.00-

19.00; 

п`ятниця 10.00-17.45; 

перерва 14.00-14.45 

вихідні дні: субота, неділя 

щопонеділка 

16.00 − 18.00 

1–а субота 

місяця 

10.00−13.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 21 

 тел. 057-700-38-41 

2. Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

Кривошея 

Людмила 

Миколаївна 

понеділок-четвер: 9.00-

18.00; 

п`ятниця: 9.00-16.45; 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щовівторка 

16.00 − 18.00 

2-га субота 

місяця 

10.00 − 13.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 23 

 тел. 057-700-38-42 

3. Заступник директора з виховної 

роботи 

Курукіна Тетяна 

Євгенівна 

понеділок-четвер: 10.00-

19.00; 

п`ятниця: 10.00-17.45; 

перерва 14.00-14.45; 

щосереди 

16.00 − 18.00 

3-тя субота 

місяця 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 23 

тел. 057-700-38-42 
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вихідні дні: субота, неділя 10.00 − 13.00 

4. Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

діяльності 

 

Тимохін 

Олександр 

Миколайович 

понеділок-четвер: 9.00-

18.00; 

п`ятниця: 9.00-16.45; 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

4-та субота 

місяця 

10.00 − 13.00 

м. Харків, вул. 

Сумська, 37, 

каб. № 36 

тел. 057-700-08-80 

5. Художній керівник Богун Альбіна 

Юріївна 

 

вівторок - п’ятниця 9.00-

18.00; субота 10.00-17.45, 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: неділя, 

понеділок. 

щоп`ятниці 

з 16.00 до 18.00 

 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 28 

 тел. 057-700-38-44  

6. Завідувач відділу, туризму, 

краєзнавства та спорту   

Чередніченко  

Олег 

Миколайович 

понеділок-четвер: 10.00-

19.00; 

п`ятниця: 10.00-17.45; 

перерва 14.00-14.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

м. Харків, вул. 

Сумська, 37-а,  

каб. № 5 

тел. 057-700-37-00 

7. Завідувач відділу народної 

хореографії 

Галенко  

Раїса 

Олександрівна 

вівторок,середа 12.00-21.00, 

перерва 16.00-16.45; 

 четвер, неділя 9.00-18.00,  

перерва 13.00-13.45;  

п’ятниця 12.00-19.45,  

перерва 16.00-16.45; 

 вихідні дні – субота, 

понеділок 

щосереди 

14.00 − 18.00 

м. Харків, вул. 

Сумська,37, 

каб. № 58 

тел. 057-700-38-47 

8. Завідувач художньо-

естетичного  відділу  

Лопатіна  

Ірина Вуколівна 

понеділок-четвер: 10.00-

19.00, 

п`ятниця 10.00 –17.45, 

перерва 14.00-14.45; 

щовівторка 

17.00 − 19.00 

м. Харків, вул. 

Сумська,37, 

каб. № 30 

тел. 057-700-38-39 
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вихідні дні: субота, неділя 

9. Завідувач еколого-

натуралістичного відділу  

Овелян  

Вікторія 

Керопівна 

понеділок-четвер: 9.00-

18.00, 

п`ятниця: 9.00-16.45; 

перерва 13.00-13.45; 

вихідні дні: субота, неділя 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

м. Харків, 

вул. 

Коцюбинського,15, 

каб. №1 

057-701-07-19 

10. Завідувач відділу 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва  

Нейкалюк  

Надія 

Христофорівна 

понеділок-четвер: 9.00-

18.00, 

п`ятниця 9.00-16.45, 

перерва 13.00-13.45;,  

вихідні дні –субота, неділя 

щочетверга 

16.00 − 18.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37-а, 

 каб. № 3 

 тел. 057-700-38-46 

11. Завідувач організаційно-

масового відділу 

Чепурна  

Тетяна Іванівна 

 

вівторок 9.00-18.00,  

перерва 13.00-13.45,  

середа-п’ятниця: 10.00-

19.00; субота 10.00-17.45,  

перерва 14.00-14.45; 

 вихідні дні: понеділок, 

неділя 

щосуботи 

14.00 − 16.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37, 

 каб. № 28 

тел. 057-700-38-44 

12. Завідувач науково-технічного 

відділу 

Лихошерст 

Євгеній Павлович 

понеділок-четвер: 10.00-

19.00; п’ятниця: 10.00-

17.45,  

перерва 14.00-14.45;  

вихідні дні: субота, неділя 

щосереди 

17.00 − 19.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 23 

тел. 057-700-38-42 

13 Завідувач відділу сучасної 

хореографії 

Авраменко Олена 

Валеріївна 

понеділок-середа: 11.00-

15.00, п’ятниця, субота : 

11.00-15.00; 

вихідні дні: четвер, неділя 

щосуботи 

14.00 − 15.00 

м. Харків, 

вул. Сумська, 37,  

каб. № 50 

тел.. 097-915-56-56 
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3. ЦИКЛОГРАМА  ДІЯЛЬНОСТІ 
Заходи Відповідальні Циклограма проведення заходів 

1. Адміністративні наради при директорові 
Підберезкіна Т.Є., Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів 
щовівторка, протягом року 

2. Педагогічні ради Палацу 

 

Підберезкіна Т.Є., Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів 
3-4 рази на рік  

4. Педагогічні ради у відділах 

 

Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів 
4 рази на рік 

5. Участь у нарадах відповідно до плану роботи 

Департаменту науки і освіти 
Підберезкіна Т.Є. 

згідно з планом  роботи 

Департаменту науки і освіти 

6. Планування роботи відділів Палацу на 

тиждень, місяць 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

щосереди;   

до 20 числа кожного місяця 

7.  Участь у заходах  для директорів  закладів 

позашкільної освіти області спільно з 

Департаментом науки і освіти 

Підберезкіна Т.Є., Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів 

згідно з планом роботи 

Департаменту науки і освіти,  

планом роботи Палацу  

8. Оновлення  інформаційних матеріалів щодо 

роботи Палацу на WEB-сайтах Палацу, 

Департаменту науки і освіти 

Підберезкіна Т.Є., Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів, 

методисти 

протягом року 

9. Методичні виїзди в заклади позашкільної 

освіти області  (семінари, наради, майстер-класи 

тощо в дистанційному режимі відповідно до 

карантинних обмежень)  

Підберезкіна Т.Є., Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів, 

методисти 

згідно з  планом роботи Палацу  

на рік 

10. Засідання методичної ради, наради 

методичні тощо  

Кривошея Л.М. 

 

відповідно до плану роботи на 

місяць  

11. Загальні збори трудового колективу Палацу Підберезкіна Т.Є. 1-2 рази на рік 

12. Батьківські збори у відділах Палацу 

 

Підберезкіна Т.Є., Курукіна Т.І.,  

Кривошея Л.М., завідувачі відділів 

2-3 рази на рік 
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Заходи Відповідальні Циклограма проведення заходів 

13. Організація роботи органів учнівського 

самоврядування  

Завідувачі відділів  Протягом року 

14. Засідання атестаційної комісії Палацу Підберезкіна Т.Є. згідно з графіком засідань комісії  

15. Засідання тарифікаційної комісії Підберезкіна Т.Є. згідно з графіком засідань комісії  

16. Організація роботи Художньої ради Палацу Богун А.Ю. 2 рази на рік 

17. Складання аналітичних матеріалів з 

організації та проведення освітньої, 

організаційно-масової та інформаційно-

методичної роботи у відділах Палацу в ІІ і І 

семестрах та влітку 2021 року; за підсумками 

проведення заходів 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів, методисти 

до 10 червня; 

до 15 серпня; 

до 15 грудня; 

протягом року за планами роботи 

на 2021 рік 

  

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МАСОВА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення Відповідальні 

Контроль за 

виконанням 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Новорічні та різдвяні свята для 

вихованців, учнів закладів інтернатного 

типу обласного підпорядкування, учнів 

закладів загальної середньої та 

позашкільної  освіти  

02 - 05 

січня; 

 23-30 

грудня 

Чепурна Т.І.  

 

Курукіна Т.І. 7500 осіб  

2 Обласна виставка писанкарства 

«Різдвяна писанка» 

2 - 09 січня; 

  19-30 

грудня 

Нейкалюк Н.Х. 

 

Курукіна Т.І. 120 осіб  

3 І обласний (відбірковий) етап 

Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста»  

1-10 лютого Ярошенко О.І. Курукіна Т.І.  

2000 осіб 
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4 Обласний збір лідерів учнівського 

самоврядування Харківської області 

09-11 січня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  

5 Новорічний бал лідерів учнівського 

самоврядування Харківської області 

10 січня Чепурна Т.І. 

Авраменко О.В. 

Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  

6 Засідання Харківської обласної ради 

старшокласників 

січень-

червень; 

вересень-

грудень 

Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є.  1000 осіб  

7 Обласне свято «Щедрий вечір» 20-30 січня Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 300 осіб  

8 Всеукраїнський дитячий конкурс 

графічного дизайну «Дитятко.   Аrt» 

20 лютого – 

30 червня 

Нейкалюк Н.Х.,  

 

Підберезкіна Т.Є. 500 осіб  

9 І відбірковий етап обласного відкритого 

фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 

лютий - 

квітень 

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х.,  

Авраменко О.В. 

Курукіна Т.І. 1500 осіб  

10 Обласна фотовиставка «Територія 

пригод - 2021» 

24 лютого – 

31 березня 

Чередніченко 

О.М. 

Підберезкіна Т.Є. 700 осіб  

11 Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси»  

лютий -

березнь 

Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 200 осіб  

12 Обласний конкурс учнівських науково-

дослідницьких  робіт «Валеологічна 

культура – вибір ХХІ століття» 

02 лютого- 

02 березня 

Нейкалюк Н.Х. Підберезкіна Т.Є. 100 осіб  

13 Обласні змагання з шахів «Шахова 

корона»  

01 березня Чередніченко 

О.М. 

Курукіна Т.І. 300 осіб  

14 ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний ді  

01- 20 

березня 

Ярошенко О.І. 

 

 

Курукіна Т.І. 

 

1000 осіб 

 

15 Обласний етап Всеукраїнського 15-19 Овелян В.К. Курукіна Т.І. 500 осіб  
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конкурсу з квітництва і ландшафтного  

дизайну «Квітуча Україна» 

березня 

16 Обласна конференція учнівських 

науково-дослідницьких  робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ 

століття» 

19 березня Нейкалюк Н.Х. Підберезкіна Т.Є. 40 осіб  

17 Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» 

25 березня-

10 квітня 

Нейкалюк Н.Х. Курукіна Т.І. 300 осіб  

18 ХІ обласний відкритий фестиваль 

дитячої та юнацької творчості «Жовтий 

звук» для театральних  колективів 

сучасних візуальних напрямків 

23-25 

березня 

Лопатіна І. В. 

 

Підберезкіна Т.Є. 1000 осіб  

19 І обласний (відбірковий) етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських 

лісництв закладів загальної середньої та 

позашкільної  освіти 

02-15 квітня Ярошенко О.І. 

 

Курукіна Т.І. 1000 осіб  

20 Чемпіонат  області  з гри  «Що? Де? 

Коли?» 

04 квітня Чередніченко 

О.М. 

Підберезкіна Т.Є. 300 осіб  

21 Обласна виставка-конкурс писанкарства 

«Українська Великодня писанка» 

17 квітня- 

05 травня 

Нейкалюк Н.Х. Курукіна Т.І. 500 осіб  

22 Організувати та провести обласний 

фестиваль оркестрів та 

інструментальних ансамблів малих 

форм (обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси») 

10 квітня Лопатіна І. В. 

 

Курукіна Т.І. 500 осіб  

23 Обласна виставка-акція «SOS  вернісаж, 17-23 квітня Овелян В.К. Підберезкіна Т.Є. 1500 осіб  
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або друге життя відходів»  до Дня Землі 

- 2020  

 

24 Організувати та провести VІІI обласне 

свято дитячої художньої творчості учнів 

закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування «Весняні 

посмішки» 

21-23 квітня  Лопатіна І. В. Курукіна Т.І. 300 осіб  

25 Свято дитячої творчості  «Жива вода – 

Дельта» 

25-27 квітня Лихошерст Є.П.  Курукіна Т.І. 500 осіб  

26 Обласний вернісаж дитячої творчості, 

присвяченого 35 річниці 

Чорнобильської катастрофи  

21-27 квітня Некайлюк Н.Х. Підберезкіна Т.Є. 300 осіб  

27 Обласний відбірковий тур 

Всеукраїнського фестивалю закладів 

позашкільної освіти України «Територія 

творчості», присвячений 30-річчю 

незалежності України 

квітень-

вересень 

Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 500 осіб  

28 ІІ відбірковий етап обласного 

відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти третього 

тисячоліття» (фінальний етап)  

06-20 

травня  

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х.,  

Авраменко О.В. 

Курукіна Т.І. 1500 осіб  

29 Обласні акції «Ніколи знову», «Родинна 

пам.ять» 

02-09 

травня 

Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 1000 осіб  

30 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва  «Знай і люби 

свій край»  

10-28 

травня 

Нейкалюк Н.Х. КурукінаТ.І. 500 осіб  

31 Обласна акція «Одягни вишиванку» 18-20 Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 1000 осіб  
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травня 

32 Обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!» 

18-22 

травня 

Лихошерст Є.П. Курукіна Т.І. 300 осіб  

33 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу галереї кімнатних рослин  

травень  Ярошенко О.І. 

 

Курукіна Т.І. 500 осіб  

34 Гала-концерт та нагородження 

переможців обласного відкритого 

фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 

30 травня- 

1 червня 

Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х.,  

Авраменко О.В. 

Курукіна Т.І. 500 осіб  

35 Обласне свято до Дня захисту дітей 

 

1 червня Галенко Р.О., 

Чепурна Т.І., 

Нейкалюк Н.Х.,  

Авраменко О.В., 

Лихошерст Є.П. 

Курукіна Т.І. 1000 осіб  

36 Обласний фестиваль фото та 

відеорепортажів «Ти у мене єдина!» до 

30-річчя Незалежності України 

10-24 

серпня 

Лихошерст Є.П. Курукіна Т.І. 300 осіб  

37 День відкритих дверей у Комунальному 

закладі «Харківський обласний Палац 

дитячої та  юнацької творчості» 

04 вересня  Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 

 

1000 осіб  

38 Обласний етап Всеукраїнського 

природоохоронного руху «Зелена 

естафета» 

03 вересня-

17 квітня 

Ярошенко О.І. 

 

Курукіна Т.І. 2000 осіб  

39 Обласний форум патріотичних сил 

лідерів учнівського самоврядування 

21 вересня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 300 осіб  

40 Обласна акція у рамках Всеукраїнської 26 вересня Овелян В.К. Підберезкіна Т.Є. 300 осіб  
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акції «День натураліста» (заочно) 

41 Обласна акція до Дня захисника 

України «Вітальна листівка воїну» 

13-16 

жовтня 

Нейкалюк Н.Х. Підберезкіна Т.Є. 500 осіб   

42 Обласний етап Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

07-14 

жовтня 

Лихошерст Є. П. Курукіна Т.І. 500 осіб  

43 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу» 

15-20 

жовтня 

Чепурна Т.І. 

 

Курукіна Т.І. 250 осіб  

44 І обласний етап Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань  (заочно) 

05-08 

жовтня  

Овелян В.К. 

 

 

Курукіна Т.І. 300 осіб  

45 Обласний етап Всеукраїнського 

фестивалю «Україна сад» (заочно) 

05-08 

жовтня 

Овелян В.К. Курукіна Т.І. 100 осіб  

46 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року» 

01-10 

листопада 

Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 700 осіб  

47 ХІII обласний відкритий фестиваль 

академічного вокалу «Слобожанська 

камерата» в межах Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті 

роси»  

12 

листопада 

Лопатіна І. В. 

 

Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  

48 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень закладів освіти 

«Галерея кімнатних рослин» 

 

15-18 

листопада 

 

Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 700 осіб  

49 Обласний етап Всеукраїнської 01 грудня- Ярошенко О.І. Курукіна Т.І. 1000 осіб  
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природоохоронної акції «Годівничка» 05 квітня 

50 Обласний очно-заочний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція» (заочно) 

01-15 

грудня 

Овелян В.К. Курукіна Т.І. 1500 осіб 

 

 

51 Обласний очно-заочний етап 

Всеукраїнського конкурсу  

«Український сувенір» (заочно) 

01-15 

грудня 

Овелян В.К. Курукіна Т.І. 1500 осіб  

52 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селікціонер і генетик» 

01-10 

грудня 

Овелян В.К. Курукіна Т.І. 150 осіб  

53 Обласний форум лідерів учнівського 

самоврядування 

03 грудня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 300 осіб  

54 Обласний фестиваль лідерів учнівського 

самоврядування «Лідер року 2021» 

10 грудня Чепурна Т.І. 

 

Курукіна Т.І. 300 осіб  

55 Обласна конференція юннатів-учасників 

та переможців всеукраїнських та 

обласних конкурсів     

грудень Овелян В.К. Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  

56 Свято «Миколин день» для вихованців 

Палацу, дітей закладів освіти  

інтернатного типу обласного 

підпорядкування 

19 грудня Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 300 осіб  

57 Обласна благодійна акція «Святий 

Миколаю, тебе я чекаю!» 

з 16 грудня Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 100 осіб  

58 Обласна благодійна акція «Різдвяний 

віночок». 

з 16 грудня Чепурна Т.І. Підберезкіна Т.Є. 100 осіб  

59 Свято «Миколин день» для вихованців 

Палацу, дітей закладів освіти  обласного 

підпорядкування 

19 грудня Чепурна Т.І. Курукіна Т.І. 500 осіб  

60 Обласний (заочний)  етап 01-10 Овелян В.К. Підберезкіна Т.Є. 200 осіб  
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Всеукраїнського конкурсу «Парки – 

легені міст і сіл» 

грудня 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Взяти участь у підготовці та проведенні:    

1.1. Міжнародних, всеукраїнських  семінарів, конференцій, практикумів, 

методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти (відповідно до  плану  роботи 

Міністерства освіти і науки України на 2021 рік) 

протягом 

року 

 

Підберезкіна Т.Є.  

1.2. Нарад, конференцій, форумів, семінарів  для керівників місцевих органів 

управління освітою області та закладів позашкільної освіти спільно з 

Департаментом  науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації (відповідно до плану роботи Департаменту  науки і освіти на 

2021 рік) 

протягом 

року 

Підберезкіна Т.Є.  

1.3. Обласних нарад, конференцій, семінарів для педагогічних працівників 

відповідно до плану Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації  на 2021 рік. 

протягом 

року 

 

Підберезкіна Т.Є. 

 

 

1.4 Обласних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти (відповідно до плану Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» та плану 

Всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів  позашкільної освіти на 2021 рік) за напрямами. 

протягом 

року 

Кривошея Л.М.  

1.5. Міжнародної валеологічної конференції спільно з Харківським 

національним університетом імені В.Н. Каразіна. 

квітень Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

2. Організувати та провести методичні ради Палацу за темами:    
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2.1. «Про інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу у 2021 

році»  

березень Кривошея Л.М., 

завідувачі 

відділів, 

методисти 

 

2.2. «Про затвердження навчальних програм  та освітньої програми Палацу, що 

використовуються в освітньому процесі у 2021/2022 навчальному році. Про 

затвердження плану обласних масових заходів з учнівською молоддю на 

2021/2022 навчальний рік. Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо проведення обласних масових заходів з учнями у 2021/2022 

навчальному році»  

серпень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

 

3. Провести :    

3.1. -  атестацію педагогічних працівників Палацу; 

-  засідання атестаційної комісії Палацу 

відповідно 

до плану 

засідань 

атестаційної 

комісії 

Палацу 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 

 

 

 

3.2. Тиждень ефективного педагогічного досвіду в рамках атестації 

педагогічних працівників Палацу 

з 1 по 15 

березня 

Кривошея Л.М.  

3.3. Заняття в «Школі  педагога-початківця» (додаток 1). 

 

4 рази на рік 

 

Кривошея Л.М., 

методисти 

 

4. Забезпечити роботу консультаційного пункту для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти області «Виникло питання». 

протягом 

року 

інформаційно-

методичний 

центр 

 

5. Взяти участь у Всеукраїнських заходах:    

5.1. Всеукраїнському конкурсі навчальних програм, навчально-методичних 

матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичної освіти 

протягом 

року 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 
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5.2. ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров’я» 

(спільно з кафедрою здоров’я та корекційної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди). 

квітень Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

5.3. Всеукраїнському семінарі-практикумі для заступників директорів обласних 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)  

травень 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

5.4. Всеукраїнській серпневій конференції «Педагогічний пошук – 2021»  серпень 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

5.5. Всеукраїнському педагогічному практикумі «Світ творчості»  жовтень 

 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

5.6. Всеукраїнському семінарі керівників аматорських дитячих циркових 

колективів. 

листопад Кривошея Л.М., 

Лопатіна І.В. 

 

5.7. Всеукраїнській щорічній заочній виставці видавничої продукції з еколого-

натуралістичного напряму «Заочні педагогічні читання «Позашкільна 

педагогіка» 

грудень,  

м. Київ 

(заочно) 

Кривошея Л.М., 

Овелян В.К. 

 

6. Організувати та провести семінари, семінари-практикуми для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти області за напрямами 

позашкільної освіти: 

протягом 

року 

Кривошея Л.М., 

зав. відділів 

 

6.1. Обласний методичний семінар (у форматі zoom-конференції) для керівників 

гуртків образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та методистів: 

«Про підсумки обласної виставки-конкурсу писанкарства «Різдвяна 

писанка»: здобутки та проблеми. Підготовка конкурсних робіт до обласних 

масових заходів з учнівською молоддю в 2021 році» 

29 січня Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

6.2. Обласний семінар еколого-натуралістичного напряму для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти «Екологічна освіта для 

збалансованого розвитку»   

24 лютого Кривошея Л.М., 

Овелян В.К., 

Ярошенко О.І. 

 

6.3. Обласний семінар для керівників театрів ляльок та анімації «Формування 

компетентностей особистості засобами театрального мистецтва та анімації 

(з досвіду роботи  театру ляльок)» 

26 березня Лопатіна І.В.  
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6.4. Обласний семінар для керівників хореографічного мистецтва «Роль 

керівника в організації якісного освітнього процесу у дитячому 

хореографічному колективі».  

12 березень Галенко Р.О.  

6.5. Обласний семінар для культорганізаторів дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку «Роль закладу позашкільної освіти в організації літнього 

відпочинку дітей та учнівської молоді» 

2 червня Чепурна Т.І. 

Нейкалюк Н.Х. 

 

6.6. Обласний  семінар-практикум для координаторів лідерів учнівського 

самоврядування за темою «Проєктна діяльність в організації роботи лідерів 

унчівського самоврядування» 

22 жовтня Чепурна Т.І.  

6.7. Обласний семінар для керівників гуртків образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва за темою «Сучасні методи та підходи до викладання 

мистецьких дисциплін у позашкільних навчальних закладах» 

28 жовтня Кривошея Л.М., 

Нейкалюк Н.Х. 

 

6.8. Обласний семінар-практикум для керівників гуртків хореографічного 

мистецтва за темою: «Сучасні теми в хореографічних постановках. 

Особливості підбору музичного матеріалу, лексики та образу» 

16 листопада  Авраменко О.В.  

6.9. Обласний  семінар-практикум для керівників гуртків науково-технічної 

творчості «Роль і місце освітніх інтернет-платформ у самоосвітній 

діяльності керівника гуртка» 

26 листопада  Лихошерст Є.П.  

6.10

. 

Обласний семінар-практикум керівників естрадно-циркових колективів за 

темою «Взаємодія аматорського та професійного циркового мистецтва» 

03 грудня Кривошея Л.М., 

Лопатіна І.В. 

 

7. Здійснювати моніторингові дослідження: 

- педагогічної діяльності керівників гуртків, методистів, відділів 

Палацу; 

- діяльності закладів позашкільної освіти Харківщини за підсумками 

року; 

- сучасних потреб дітей регіону за різними напрямами позашкільної 

освіти та розвитку мережі гурткової роботи у сільській місцевості. 

квітень, 

грудень, 

протягом 

року 

Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний 

центр 

 

8. Продовжити надання адресної методичної допомоги та проведення протягом Кривошея Л.М.,  
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індивідуальних консультацій з питань програмно-методичного 

забезпечення освітнього процесу для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти, закладів освіти інтернатного типу обласного 

підпорядкування 

року інформаційно-

методичний 

центр 

9. Підготувати до видання в електронному та друкованому вигляді: 

 

 Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

9.1 науково-методичного збірника «Педагогічна майстерня» 

(з досвіду роботи керівників гуртків Палацу); 

жовтень 

березень 

завідувачі 

відділів, 

інформаційно-

методичний 

центр 

 

9.2 інформаційно-методичного збірника «Лісовичок» (на допомогу керівникам 

учнівських лісництв) 

березень Овелян В.К. 

 

 

9.3 інформаційно-методичного збірника  «Літо-2021» (для педагогічних 

працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) 

квітень Курукіна Т.І., 

методисти 

 

9.4 інформаційно-методичного збірника  «Довідник юного натураліста» 

(методичні поради з організації еколого-натуралістичної роботи в  закладах 

позашкільної освіти) 

травень Овелян В.К., 

Ярошенко О.М. 

 

9.5 інформаційного бюлетеня для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти 

протягом 

року 

Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний 

центр 

 

9.6 інформаційно-методичного збірника «Рекомендації. Робочі матеріали. 

Документи освіти.» 

вересень 

квітень 

Кривошея Л.М., 

інформаційно-

методичний 

центр 

 

9.7 інформаційно-методичних матеріалів щодо забезпечення проведення 

обласних семінарів згідно з планом роботи Палацу на 2020 рік 

протягом 

року 

Кривошея Л.М., 

методисти 
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9.8 збірку «Педагогічна майстерня» (методичні рекомендації з організації та 

проведення обласних масових заходів з учнями у 2021/2022 н.р.) 

серпень Курукіна Т.І., 

завідувачі 

відділів 

 

9.9 план обласних масових заходів з учнівською молоддю на 2021/2022 н.р. (на 

І та ІІ семестри); 

серпень 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі 

відділів 

 

9.10 інформаційно-методичні матеріали з питань позашкільної освіти до 

обласних семінарів щодо організації, проведення обласних масових заходів 

з учнівською молоддю. 

протягом 

року 

завідувачі 

відділів, 

інформаційно-

методичний 

центр 

 

10. Розміщувати та оновлювати на веб-сайті Палацу інформаційно-методичні 

матеріали з актуальних питань організації позашкільної освіти, гурткової 

роботи.  

протягом 

року 

Курукіна Т.І., 

інформаційно-

методичний 

центр 
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5.1. Діяльність атестаційної комісії   

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Контроль Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Наявність нормативних документів про атестацію:                 

- перспективний план-графік  підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- перспективний  план-графік атестації; 

- протоколи засідання атестаційної комісії І рівня; 

- заяви педагогічних працівників про позачергову 

атестацію. 

протягом 

року 

інформацій

на довідка; 

накази 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 
 

2. 
Підготовка проектів наказів: 

- Про порядок проведення атестації та утворення 

атестаційної  комісії І рівня у 2021/2022 н.р.; 

- Про атестацію педагогічних працівників Палацу у     

2021/2022 н.р.; 

- Про  проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Палацу; 

- Про підсумки засідання атестаційної комісії І рівня. 

 

19.09.2021 

 

 

до 

20.10.2021 

 

протягом 

року 

 

 

до 10.04.2021 

накази 
Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 
 

3. Коригування бази даних з атестації педагогів. Складання 

списків педагогічних працівників, які атестуються у 

вересень- 

жовтень 
списки Кривошея Л.М.  
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черговому порядку у 2021/2022 н.р.  2021 року 

4. Формування списку чергової атестації згідно з графіком та 

ознайомлення з ним педагогічних працівників під підпис. 
до 20.10.2021  Кривошея Л.М.  

5. 
Забезпечення своєчасного проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогів, які атестуються. 

протягом 

року 

 

заявка 

накази 
Кривошея Л.М.  

6. Залучення педагогів, які атестуються,  до участі  в 

семінарах, педагогічних майстернях, конференціях, 

педагогічних радах.  

протягом 

року 
наради  адміністрація   

7. Опрацювання  Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України зі змінами, 

ознайомлення з наказами МОН України, Департаменту 

науки і освіти, наказами  Палацу. 

вересень нарада Підберезкіна Т.Є.  

8. Оформлення  інформаційного стенду з питань атестації 

педагогічних працівників. 

 до 

20.09.2021 
стенд Кривошея Л.М.  

9. Планування роботи атестаційної комісії І рівня, складання  

списків педагогічних працівників, які підлягають черговій 

(позачерговій) атестації у 2021/2022 навчальному році. 

 

до 

20.10.2021 

план, 

списки 
Кривошея Л.М.  

10. Засідання атестаційної комісії І рівня: 

Розподіл обов’язків між членами; 

Складання плану роботи комісії. 

жовтень протокол Підберезкіна Т.Є.  

Затвердження списку педагогічних працівників, які 

атестуються; 

Розгляд списку педагогічних працівників, які атестуються 

у 2021/2022 н.р. 

Затвердження графіку  проведення атестації. 

жовтень протокол Підберезкіна Т.Є.  
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Підсумки засідання атестаційної комісії І рівня. 

Ознайомлення педагогів з атестаційними листами під 

особистий підпис. 

березень протокол Підберезкіна Т.Є.  

11. Участь педагогічних працівників, які атестуються, в курсах 

підвищення кваліфікації. 

протягом 

року 
накази 

Кривошея Л.М. 

 
 

12. Індивідуальні співбесіди з педагогами,  які атестуються.  вересень – 

жовтень 
 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М. 
 

13. Вивчення професійної діяльності педагогів, які 

атестуються; виконання графіку роботи атестаційної 

комісії І рівня. 

листопад,  

березень 

аналіз 

гурткового 

заняття 

члени атестаційної 

комісії  
 

14. Підсумки засідання атестаційної комісії І рівня. Підготовка  

документації. 
  березень-

квітень 

наказ, 

статистичні 

звіти 

Кривошея Л.М.  

15. Складання, коригування перспективного плану-графіку 

проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками 

травень, 

вересень-

жовтень 

план-графік Кривошея Л.М.  

5.2. Організація роботи з педагогами-початківцями 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін  

проведення 
Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконан

ня 

Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки 

України 

1. Вивчення нормативно-правової бази: 

- Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про позашкільну освіту» (зі змінами); 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі 

відділів 
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- Постанови Кабінету Міністрів України № 433-2001-п від 

06.05.2001 «Про затвердження переліку типів позашкільних 

навчальних закладів»  і  Положення про позашкільний 

навчальний заклад та іншими нормативно-правовими 

документами з організації освітньої діяльності в закладах 

позашкільної освіти 

2. Ознайомлення з основними інформаційно-методичними 

документами діяльності закладу позашкільної освіти 

вересень-жовтень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

3. Ознайомлення зі Статутом Палацу, правилами внутрішньо 

трудового розпорядку, правилами техніки безпеки  

вересень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

4. Вивчення нормативних документів з позашкільної освіти протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

Ознайомлення з підходами до виховного процесу в закладі позашкільної освіти, до формування компетентної 

особистості на основі традицій національно-патріотичного виховання  

1. Продовження практики наставництва з метою надання 

допомоги молодим педагогам 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є.., 

завідувачі 

відділів 

 

2. Складання розкладу для взаємного відвідування занять 

гуртків молодими керівниками і наставниками 

вересень-жовтень методисти   
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3. Складання розкладу взаємного відвідування занять 

молодими педагогами. Відвідування занять гуртків  

педагога-наставника: 

- методика організації початку заняття гуртка; 

- форми та методи роботи з вихованцями; 

- організація самостійної діяльності вихованців; 

- диференціація на занятті гуртка; 

- активізація пізнавальної діяльності вихованців на 

занятті гуртка 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

методисти 

 

4. Складання плану самоосвіти молодих педагогів вересень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

методисти 

 

Поглиблення науково-теоретичної підготовки, методики, підвищення компетентності молодих педагогів 

1. Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи в 

Палаці: 

- план роботи Палацу на рік; 

- традиції та історія Палацу; 

- права та обов’язки педагогів, керівників гуртків, 

завідувачів навчальними кабінетами. 

серпень - 

вересень 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

2. Надання допомоги молодому педагогу в плануванні роботи 

(навчальні програми, вимоги до календарного та 

поурочного планів), в ознайомленні з вимогами до ведення 

документації 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 
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3. Надання допомоги молодому педагогу у визначенні типу 

заняття та вимог до його проведення; визначенні напрямків 

роботи та складання календарного плану на семестри та 

літній період 

 

 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є.., 

наставники 

 

Контрольно-діагностична робота 

1. Визначення рівня професійної підготовки молодих фахівців, 

визначення педагогічних проблем керівників гуртків 

до 01.11.2021 Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є. 

 

2. Здійснення  попереджувального контролю з метою пошуку 

найбільш ефективних методів проведення заняття  та 

інноваційних підходів у роботі педагога 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

3. Здійснення контролю за виконанням педагогами єдиних 

вимог до вихованців, норм педагогічної етики та принципів 

особистісно-орієнтованої освіти 

протягом року Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

4. Вивчення результативності методичної роботи з молодими 

педагогами, реалізації ними рекомендацій та процесу їх 

адаптації 

квітень Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.Є., 

наставники 

 

5. 
Участь у проведенні занять «Школи  педагога-початківця»  4 рази на рік 

 

Кривошея Л.М., 

методисти 
 

 

6. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
 

№ 

з/

п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Форма 

роботи 

Відповідальні Відміт

ка про 

викона

ння 

1. Організація та проведення заходів з педагогічними     
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працівниками Палацу: 

1.1. Засідання педагогічної ради Палацу за темами: 

 

    

 «Про стратегію розвитку  та завдання  педагогічного 

колективу КЗ «ХОПДЮТ» до 2027 року» 

лютий засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 «Про підсумки роботи педагогічного колективу  Палацу у 

2020/2021 навчальному році. Формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти Палацу»  

травень- 

червень 

засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 «Про організацію освітнього процесу Палацу у 2021/2022 

навчальному році. Перспективи й можливості позашкільної 

освіти в умовах модернізації її змісту. Основні виклики 

педагогічного колективу Палацу в умовах карантинних 

обмежень. Завдання педагогічного колективу у 2021/2022 

навчальному році.» 

серпень 

 

засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 

 «Про підсумки роботи педагогічного колективу у 2021 році. 

Стан формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти» 

грудень засідання 

педагогічної 

ради Палацу 

Підберезкіна Т.Є.,  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

  

 

1.2. Загальні  збори трудового колективу Палацу 

 

грудень збори 

трудового 

колективу 

Палацу 

Підберезкіна Т.Є., 

завідувачі відділів 

 

1.3. Педагогічні ради у відділах Палацу (згідно з п.5.4 Статуту  

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» та планів  роботи відділів) 

 

4 рази на 

рік 

засідання 

педагогічних 

рад відділів 

Палацу 

 

завідувачі відділів  
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1.4. Адміністративні наради при директорові за наступними 

темами: 

щовівторка  Підберезкіна Т.Є.  

 - аналіз проведення новорічних та різдвяних свят у Палаці; 

- аналіз роботи Палацу за  ІІ семестр 2021/2021 н. р, та  І 

семестр 2021/2022 н.р.; 

січень 

грудень 

інформаційна 

довідка на 

нараді 

 

Підберезкіна Т.Є., 

Курукіна Т.І., 

Богун А.Ю. 

 

 - виконання кошторису Палацу за 2021 рік; 

- формування кошторису та бюджетного запиту на 2022 рік 

 

щомісячно 

червень-

серпень 

довідка Омельченко В.Ю., 

завідувачі відділів 

 

 -аналіз стану гурткової роботи Палацу та результати перевірки 

журналів обліку гурткової роботи; 

червень, 

лютий 

довідка  Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 - організація та проведення атестації педагогічних працівників 

Палацу у відділах; 

лютий, 

березень 

наказ Кривошея Л.М.  

 - про організацію та проведення обласних масових заходів;  травень, 

серпень, 

грудень 

аналітична 

довідка 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

 

 -стан інформаційно-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу у Палаці; 

червень 

вересень 

грудень 

 

аналітична 

довідка 

Кривошея Л.М.  

 -підготовка навчальних кабінетів, приміщень закладу до 

нового навчального року; 

червень 

серпень 

акт-дозвіл Тимохін О.М., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів 

 

 -підготовка до затвердження методичних матеріалів 

(навчальні програми, календарно-тематичні плани гуртків); 

серпень-

вересень 

аналітична 

довідка  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

 - стан роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

- організація екскурсійних та туристичних подорожей; 

щокварталь

но 

щокварталь

звіт 

звіт 

Лаврук О.В., 

Тимохін.О.М., 

Курукіна Т.І., 
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но Чередніченко О.М. 

 - організація освітнього процесу під час канікул; 

 

- організація та підготовка до Дня відкритих дверей Палацу,  

звітних  концертів з дітьми та учнівською молоддю у 2021 

році; 

жовтень 

грудень 

травень 

серпень 

звіт, 

наказ,  

звіт 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

 -  про стан збереження мережі гуртків, робота з вихованцями 

пільгового контингенту, дітьми, які мешкають в сільській 

місцевості, дітьми внутрішньо переміщених осіб із зони ООС 

на сході України; 

1 раз на 

семестр 

статистичний 

звіт 

завідувачі відділів  

 - про організацію роботи учнівського самоврядування та 

батьківської громадськості в Палаці; 

протягом 

року 

звіт Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 - залучення вихованців  Палацу до науково-дослідницької 

діяльності; 

протягом 

року 

інформаційна 

довідка 

завідувачі відділів  

 - актуальні питання щодо формування у вихованців здорового 

способу життя; 

протягом 

року 

аналітична 

довідка 

завідувачі відділів  

 -  аналіз роботи гуртків за спеціальним фондом бюджету; 

- аналіз охоплення гуртковою роботою дітей пільгових 

категорій Палацу, дітей, які мешкають в сільській місцевості, 

дітей внутрішньо переміщених осіб із зони антитерористичної 

операції на сході України; 

щомісячно 

1 раз на 

семестр 

статистичний 

звіт 

Омельченко В.Ю., 

Курукіна Т.І. 

 

 

  - організація та проведення заходів до Дня захисту дітей; 

 

- про виконання заходів у зв’язку з відзначенням Незалежності 

України, 34 річниці від дня Чорнобильської катастрофи тощо 

 

 

- про мережу у 2021/2022 н.р. 

травень -

червень 

квітень, 

червень, 

серпень 

 

серпень 

наказ, 

святкові 

заходи 

інформаційна 

довідка 

наказ, 

святкові 

Чепурна Т.І. 

 

Курукіна Т.І. 

 

 

 

Кривошея Л.М. 
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заходи 

 

2. Відзначення річниці від дня народження видатного педагога 

Палацу Слоніма П.Л. 

березень святковий 

захід 

Богун А.Ю., 

завідувачі відділів 

 

3. Організувати роботу тарифікаційної комісії Палацу квітень, 

вересень 

наказ Кривошея Л.М.  

4. Організувати та провести збори Батьківської та Дитячої рад 

Палацу 

травень 

жовтень 

засідання Рад 

Палацу, 

протокол 

Підберезкіна Т.Є  

5. 

 

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації  та методистів 

Палацу: 

- вивчення стану гурткової роботи (контроль  за станом 

набору дітей у гуртках, охоплення гуртковою роботою 

дітей пільгових категорій, дітей, які мешкають в 

сільській місцевості, дітей внутрішньо переміщених осіб 

із зони операції об'єднаних сил на сході України;); 

 

- перевірка професійної готовності новоприбулих та 

педагогів-початківців до роботи з вихованцями Палацу в 

закладі, надання  методичної допомоги та консультацій; 

 

- вивчення системи роботи педагогічних працівників 

Палацу, які атестуються у 2022 році; 

 

 

 

 

- контроль за веденням гурткової документації 

 

вересень- 

жовтень, 

січень - 

лютий 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

листопад- 

березень  

 

 

 

 

 

статистичний 

звіт, 

аналітична 

довідка, 

поповнення 

банку даних 

 

індивідуальні 

консультації 

 

 

 

відвідування 

занять, 

складання 

аналітичної 

довідки 

 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти, 

завідувачі відділів 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів, 

методисти 

 

 

Кривошея Л.М., 
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(оформлення журналів обліку роботи гуртків, виконання 

навчальних програм, навчально-тематичних планів); 

 

 

- вивчення результативності  участі  в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних масових заходах педагогів 

та вихованців Палацу; 

 

 

 

 

- контроль  відвідування  занять вихованцями гуртків; 

 

 

- перевірка дотримання правил безпеки життєдіяльності в 

гуртках; 

 

 

- робота з охорони праці та дотримання правил охорони 

праці працівниками Палацу; 

 

- видання  наказу «Про виконання ст. 26 Закону України 

«Про освіту» (охорона праці та дотримання правил 

безпеки у КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та  

            юнацької творчості»); 

- контроль за дотриманням вимог з питань охорони праці 

в Палаці 

 

лютий, 

травень, 

серпень, 

листопад 

 

грудень, 

травень 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

грудень, 

квітень 

 

січень 

 

 

січень, 

травень 

 

 

січень, 

травень 

індивідуальні 

консультації, 

видання  

наказів 

 

 

збір 

інформаційни

х даних до 

педагогічної 

ради 

 

інформаційна 

довідка 

 

інформаційна 

довідка 

 

акт 

нарада 

 

наказ 

 

 

 

аналітична 

довідка 

Курукіна Т.І. 

 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

інформаційно- 

методичний відділ 

 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

Лаврук О.В. 

 

 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

 

Лаврук О.В. 
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6. Ознайомлення з інноваційними формами  і методами 

активізації пізнавальної діяльності на заняттях гуртків 

відділів:  

- туризму, краєзнавства та спорту; 

- образотворчого  та декоративно-прикладного мистецтва; 

- художньо-естетичного; 

- відділу народної хореографії; 

      -    еколого-натуралістичного; 

- науково-технічного; 

- організаційно-масового; 

- сучасної хореографії. 

 

 

лютий, 

лютий – 

березень, 

квітень - 

травень, 

жовтень- 

листопад, 

грудень 

 

 

відвідування 

занять,  

аналітичний 

звіт 

 

 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти, 

завідувачі відділів 

 

 

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПАЛАЦУ 

№ 

з/

п 

Назва заходу 
Термін  

проведення 
Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконанн

я 

1. Складання річного кошторису з додатками. Затвердження їх у 

Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації  

січень  Омельченко В.Ю.  

2. Складання і надання місячної фінансової  звітності до 

Управління Державної казначейської служби України  у 

Шевченківському районі м. Харкова, Департаменту науки і 

освіти Харківської облдержадміністрації: 

Форми звітності – 7 м 

щомісячно до 05-го 

числа місяця 

наступного за 

звітним 

Омельченко В.Ю.  

3. Складання і надання квартальної фінансової звітності  до 

Управління Державної казначейської служби України  у 

щоквартально до 08-го 

числа місяця 

Омельченко В.Ю.  
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Шевченківському районі  

м. Харкова, Департаменту науки і освіти Харківської 

облдержадміністрації, Харківської обласної ради: 

Форми звітності - №№ 1, 2м, 4-1м, 4-2м, 7м, додатки до Балансу  

наступного за звітним 

кварталом 

4. Складання та подання на затвердження до Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації  

тарифікаційних списків  станом на 03.09.2021 

до 15.09.2021 

 

Вєтрова Н.І.  

5. Складання та подання на затвердження до Департаменту науки і 

освіти штатного розпису станом на 03.01.2021 
до 25.12.2021 

Вєтрова Н.І.  

6. Внесення зміни до штатного розпису у зв'язку з підвищенням 

посадових окладів працівників 
протягом року 

 Вєтрова Н.І. 

 

 

7. Оформлення «Довідок про зміни до річного розпису кошторису 

на поточний рік» 
у разі 

необхідності; постійно 

Омельченко В.Ю.  

8. Складання бюджетного запиту на 2021 рік червень - липень 2021 

року 

Козлова С.С.  

9. Складання та оприлюднення річного плану закупівель 

відповідно до Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» на 2021 рік 

грудень 2021 року  

та протягом року  у 

разі змін 

Підберезкіна Т.Є., 

Омельченко В.Ю. 

  

 

10. Організація контролю за проведенням закупівель відповідно до 

річного плану закупівель 
постійно протягом 

року 

Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 

 

 

11. Надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації  статистичного звіту про проведення 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти 

щоквартально 

до 25-го числа 

останнього місяця 

звітного кварталу 

 Мєндікова Н.Ф.  

12. Укладання договорів з постачальниками товарів і послуг на 2021 

рік згідно з кошторисними призначеннями і додатком до річного 
січень-лютий 2021 

року 

Омельченко В.Ю., 

Мєндікова Н.Ф.,  
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плану закупівель Тимохін О.М.,  

Постол І.В. 

13. Організація проведення звіряння розрахунків з організаціями-

постачальниками товарів і послуг  

щомісяця до 10-го 

числа місяця 

наступного за звітним 

Омельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.П. 

Тимохін О.М. 

 

14. Проведення нарахування заробітної плати та перерахування її на 

карткові рахунки, перерахування обов'язкових платежів до 

бюджету 

щомісяця до 12 числа 

та до 27 числа звітного 

місяця  

Шоломінська Н.О.  

15. Підготовка і надання плану по мережі, штатах і контингенту на 

рік 
щоквартально до 10 

числа за звітним 

Ченцова Л.В.  

16. Підготовка і надання інформації щодо видатків на оплату праці 

за місяць до Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації  

за вимогою 

 

Шоломінська Н.О. 

 

17. Перевірка та зведення перспективного навантаження 

педагогічних працівників на навчальний рік 
вересень 2021 року 

Підберезкіна Т.Є.  

18. Підготовка і надання податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, до органів доходів і зборів 

щоквартально 

протягом 40 

календарних днів 

після звітного 

кварталу 

Шоломінська Н.О. 

  

 

19. Підготовка і надання звіту «Звіт з праці» до Головного 

управління статистики у Харківській області 

Щомісячно та 

щоквартально 

до 7-го числа 

місяця наступного 

за звітним періодом 

Шоломінська Н.О. 

Ченцова Л.В. 

  

 

20. Підготовка і надання звіту по коштах загальнообов”язкового 

державного соціального страхування у зв”язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами,зумовленими похованням 

щоквартально 

протягом 20 

календарних днів 

Шоломінська Н.О. 
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(Додаток 1), до органу ФСС з ТВП після звітного періоду 

21. Підготовка і надання відомості розподілу чисельності 

працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції 

(робіт,послуг) за видами економічної діяльності (Додаток 3), до  

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві 

до 25 січня 2021 року 

Шоломінська Н.О.  

22. Надання до Фонду соціального страхування з тимчасової 

непрацездатності заявку-розрахунок для виплати по листках 

непрацездатності 

щомісячно  до 20-го 

числа місяця 

наступного за звітним 

Шоломінська Н.О. 

 

 

23. Підготовка і надання «Звіту про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов”язкове державне соціальне страхування до органів 

доходів і зборів (Додаток 4)  

щомісячно  до 

20-го числа місяця 

наступного за звітним 

періодом 

Шоломінська Н.О. 

 

 

24. Підготовка та надання звіту «Про суми податкових пільг» з 

земельного податку до  органів доходів і зборів 

щоквартально 

протягом 40 

календарних днів 

після звітного 

кварталу 

Мєндікова Н.Ф. 

  

 

25. Підготовка і надання податкової декларації з податку на додану 

вартість, до органів доходів і зборів 
до 20-го числа місяця 

наступного за звітним 

Мєндікова Н.Ф.  

26. Підготовка і надання податкового звіту про використання коштів 

неприбуткових установ та організацій до органів доходів і зборів 

на початку року 

протягом 60 днів,після 

закінчення звітного 

періоду  

Мєндікова Н.Ф.   

27. Підготовка і надання звіту про обсяги реалізованих послуг, до 

Головного управління статистики у Харківській області 
щоквартально до 25 

числа після звітного 

Мєндікова Н.Ф.  
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періоду 

28. Підготовка і надання звіту про роботу транспорту, до Головного 

управління статистики у Харківській області 
щорічно, до 28 лютого  

Мєндікова Н.Ф.  

29. Підготовка і надання податкового розрахунку земельного 

податку, до органів доходів і зборів 
на початку року , до 

10 лютого 

Мєндікова Н.Ф.  

30. Проведення інвентаризації основних засобів, необоротних 

активів, матеріальних цінностей та розрахунків 
з 01 жовтня по 30 

жовтня 2021 року 

інвентаризаційна 

комісія 

 

31. Підготовка і надання звіту «Капітальні інвестиції»  до Головного 

управління статистики 

щоквартально, до 25 

числа наступного за 

звітним періодом 

Козлова С.С.  

32. Ведення журналу обліку зносу основних засобів та 

нематеріальних активів 
грудень 2020 року та 

протягом року  

Козлова С.С.  

33. Підготовка та надання до Департаменту науки і освіти  звіту по 

енергоносіях  та копій актів звіряння розрахунків з 

постачальниками комунальних послуг (енергоносіїв) 

щомісячно  до 15-го 

числа місяця 

наступного за звітним 

Мєндікова Н.Ф.  

34. Контроль за використанням натуральних показників по 

комунальним послугам 
щоденно  

Тимохін О.М. 

Постол І.В. 

 

35. Ведення журналу реєстрації видачі довіреностей, контроль за 

надходженням та перевірка первинних документів 
постійно 

Козлова С.С.  

36. Підготовка і надання довідки про рух основних засобів до 

Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату 

Харківської обласної ради 

щоквартально 

протягом 20 

календарних днів 

після звітного 

кварталу 

Козлова С.С.  

37. Перевірка фактичних залишків бензину та дизпалива, що 

обліковується за матеріально-відповідальними особами згідно з 
щомісячно, протягом 

року 

Тимохін О.М.  
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подорожніми листами 

38. Підготовка і надання інформації про нарахування та 

перерахування орендної плати за звітний місяць до Управління з 

питань комунальної власності виконавчого комітету Харківської 

обласної ради 

щомісячно  до 10-го 

числа місяця 

наступного за звітним 

Мєндікова Н.Ф. 

  

 

39. Надання інформації про діючі договори оренди комунального 

майна до Управління з питань комунальної власності 

виконавчого комітету Харківської обласної ради 

щоквартально до 10 

числа  

Мєндікова Н.Ф. 

 

 

40. Складання та оприлюднення  розрахунку вартості навчання у 

гуртках по спеціальному фонду 

до 15 січня 2021 року 

та протягом року за 

потребою 

Омельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.Ф. 

 

41. Контроль за своєчасним надходженням оплати за оренду 

приміщення та гуртка по спеціальному фонду  щомісячно до 20 числа 

Підберезкіна Т.Є., 

Омельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.Ф. 

 

42. Організація перевірки цільового користування  службовими 

телефонами 

щомісячно до 25-го 

числа місяця 

наступного за звітним 

Омельченко В.Ю.  

43. Підготовка і надання заявки на фінансування до Департаменту 

науки і освіти Харківської облдержадміністрації 
щосереди протягом 

року 

 Омельченко В.Ю.  

44. Проведення реєстрації зобов’язань по загальному та 

спеціальному фондам  в Шевченківському районі м. Харкова та 

здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань та 

фінансування 

постійно 

Козлова С.С.  

45. Проведення аналізу використання  коштів  по загальному фонду,  

згідно з планом асигнувань на поточний рік 
постійно, протягом 

року 

Козлова С.С., 

Шоломінська Н.О, 

Мєндікова Н.Ф. 
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46. Організація підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської 

служби (курси, семінари тощо) 
один раз на рік 

Омельченко В.Ю.  

47. Виконання оперативних завдань, доручень та позапланових 

заходів по мірі надходження 

Омеельченко В.Ю. 

Мєндікова Н.Ф., 

Тимохін О.М. 

 

48. Підтримувати у належному технічному стані системи опалення 

та водо-, енергопостачання 

протягом року 

 

Тимохін О.М., 

Постол І.В. 

 

49. Підтримувати в належному стані автотранспорт, своєчасно 

здійснювати проходження техогляду, дотримуватися термінів 

страхування транспорту 

 

протягом року 

 

Тимохін О.М.  

50. Утримувати приміщення закладу в належному санітарно-

гігієнічному стані 

постійно Тимохін О.М.  

51. Звітувати перед колективом  закладу  про фінансово-

господарську діяльність та виконання умов колективного 

договору 

грудень; загальні 

збори трудового 

колективу 

Підберезкіна Т.Є., 

 

 

52. Здійснити поточний ремонт приміщень закладу ІІ- ІІІ квартал 2021 

року 

Тимохін О.М.  

 

8. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ  ПАЛАЦУ  

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін      

виконання 
Відповідальні 

Контрол

ь 

 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

 

1. Забезпечення матеріально-технічної бази Палацу 

1.1. Організація роботи щодо забезпечення закладу  фаховими протягом року Тимохін О.М. інформація  
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виданнями, нормативно-законодавчими актами з питань 

охорони праці 

Курукіна Т.І. 

1.2. Забезпечення готовності  приміщень  до початку нового 

навчального року відповідно до нормативів 

до 01.09.2021 Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

Тимохін О.М. 

акти 

перевірки 
 

1.3. Визначення об’єктів, які знаходяться в аварійному стані, 

складання дефектних актів 

 

постійно Тимохін О.М. дефектні 

акти  

1.4. Перевірка монометрів, лічильників холодної води згідно з 

графіком, підготовка актів щодо готовності приладів обліку 

водопостачання 

до 01.09.2021 Підберезкіна Т.Є., 

Тимохін О.М. 

акти 

 

1.5. Підготовка інженерних систем (опалення, холодного 

водопостачання) до нового навчального року та до роботи в 

осінньо-зимовий період, отримання актів готовності систем 

опалення (газопостачання) 

до 01.09.2021 Тимохін О.М. інформація 

 

1.6. Приведення у належний стан  підсобних приміщень, 

теплових рамок, щитової, забезпечення  їх надійного 

закриття 

до 20.09. 2021 Тимохін О.М. інформація 

 

1.7. Підготовка  планів проведення  капітального та 

профілактичного ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 2021 

року 

Тимохін О.М. план заходів 
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2. Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм 

 

2.1. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм  у закладі 

за  критеріями: 

- природне та штучне освітлення;  

- повітряно-тепловий режим; 

- водопостачання та каналізація; 

- вентиляція та опалення; 

- обладнання основних та підсобних приміщень; 

- санітарно-гігієнічне виховання; 

- самообслуговування 

 

червень 2021 

року 

 

серпень 2021 

року  

 

завідувачі відділів; 

Тимохін О.М. 

довідка  

2.2. Контроль за санітарним станом  навчальних кабінетів і 

приміщень Палацу 

протягом року Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

довідка  

2.3. Забезпечення санітарно-гігієнічного порядку  навчальних 

кабінетів, актової зали, підсобних приміщень Палацу 

протягом року Тимохін О.М. наказ  

2.4. Складання графіків роботи технічного персоналу в 

навчальних кабінетах та приміщеннях  Палацу, графіків 

вологого прибирання та провітрювання 

протягом року Тимохін О.М. наказ, 

графік 

 

2.5. Проведення огляду технічного стану будівель Палацу  

(згідно з Постановою КМУ № 409 від 05.05. 1997 р.) 

складання відповідних актів 

протягом року Тимохін О.М. акти  

 

   3.   Організація роботи  з протипожежної безпеки учасників освітнього процесу Палацу 

  

3.1. Забезпечення закладу засобами протипожежної   безпеки до 15.08.2021 Тимохін О.М інформація  
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3.2. Дотримання заходів протипожежної безпеки в приміщеннях 

закладу 

протягом року Тимохін О.М план 

заходів 

 

3.3. Виконання приписів пожежної інспекції протягом року Тимохін О.М план 

заходів 

 

3.4. Перевірка складських приміщень від легкозаймистих 

предметів 

протягом року Тимохін О.М інформація  

3.5. Проведення інструктажів з пожежної безпеки з  

працівниками закладу 

 

протягом року Тимохін О.М згідно з  

графіком 

 

3.6. Проведення протиаварійних та протипожежних тренувань з 

працівниками 

 

квітень 2021 

року 

Тимохін О.М план 

заходів 

 

3.7. Утримування в робочому стані засобів протипожежного 

захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх 

використання не за   призначенням 

 

протягом року Тимохін О.М згідно з 

планом 

 

 

3.8. Забезпечення  порядку збереження і використання  

легкозаймистих  матеріалів 

 

протягом року Тимохін О.М згідно з 

планом 

 

3.9. Забезпечення технічних працівників засобами 

індивідуального захисту 

 

постійно Тимохін О.М інформація  

3.10. Розробка  комплексних заходів  щодо забезпечення 

пожежної безпеки. Контроль за їх виконанням. 

Узагальнення результатів роботи 

січень 2021 

року 

червень 2021 

року 

грудень 2021 

року 

Тимохін О.М план 

заходів 

довідка 
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 3.11 Здійснення контролю  за проведенням  підрядником робіт 

по антипериновій обробці будівель (горищ) Палацу 

 

ІІ – ІІІ квартал 

2021 року 

Тимохін О.М   

3.12. Забезпечення наявності на всіх поверхах та будівлях Палацу  

плану-схеми евакуації 

 

протягом року Тимохін О.М план-схема  

 

      4.    Зміцнення матеріально-технічної бази Палацу 

4.1. Випробування системи опалювання та отримати відповідний 

акт в теплових мережах (підготовка теплових рамок та 

системи опалювання закладу за адресами: вул. Сумська-37, 

37а, 54 та отримати акт готовності системи опалення на 

2021/2022 н. р.) 

до 

10.08.2021 

Тимохін О.М акти 

 

4.2. Проведення заходів щодо ефективного та економного 

споживання  енергоносіїв, збереження наявних матеріальних 

цінностей 

протягом 

року 

Тимохін О.М довідка 

 

4.3. Аналіз використання енергоносії щомісячно Тимохін О.М звіти  

4.4. Контроль за використанням бюджетних та позабюджетних 

коштів 

протягом 

року 

Підберезкіна Т.Є. звіт 
 

4.5. Активізація роботи щодо залучення позабюджетних коштів 

 

протягом 

року 

Підберезкіна Т.Є. звіт 
 

4.6. Контроль та звітність за використанням благодійних внесків протягом 

року 

Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 

звіт 
 

4.7. Контроль за оплатою комунальних витрат до 20 числа 

щомісяця 

Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 

звіт 
 

4.8. Здійснення  інвентаризації та списання матеріальних 

цінностей 

відповідно до 

плану 

Підберезкіна Т.Є. 

Омельченко В.Ю. 

акти, 

інформація 
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4.9. Заявки на потреби закладу в матеріально-технічних ресурсах до 01.08.2021 Тимохін О.М таблиці  

4.10. Закупівля миючих засобів, інвентарю, спецодягу 

 

протягом 

року 

Тимохін О.М 

Омельченко В.Ю. 

довідки 
 

4.11. Контроль за справність електроламп, своєчасна заміна 

 

протягом 

року 

Тимохін О.М довідка 
 

4.12. Закупівля інвентарю для роботи по благоустрою території протягом 

року 

Тимохін О.М 

Омельченко В.Ю. 

довідка 
 

4.13. Закупівля  матеріалів для ремонту приміщень закладу протягом 

року 

Тимохін О.М 

Омельченко В.Ю. 
довідка 

 

4.14. Поповнення методичного кабінету періодичними фаховими  

виданнями 

протягом 

року 

Ярошенко О.І. 

Омельченко В.Ю. 

довідка 
 

4.15. Проведення екологічного двомісячника з благоустрою 

території закладу 

квітень – 

травень 

Тимохін О.М довідка 
 

 

9. РОБОТА З КАДРАМИ  

  

№ 

з\п Назва заходу 
Термін 

проведення 
Контроль Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. Організація роботи з кадрових питань відповідно до 

нормативно-правових документів: 

 - Конституції України, 

-  Закону України «Про освіту» (нова редакція); 

- Закону України «Про позашкільну освіту» (зі змінами);   

протягом 

року 

нормативно-

правові 

документи            

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
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- Кодексу Законів про працю України; 

- Закону України «Про відпустки»; 

- Примірної інструкції з ведення ділової документації в 

позашкільних навчальних закладах», затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки. Молоді та спорту 

України від 23.08.2012 р. № 947; 

- Інструкції про порядок ведення трудових книжок 

2. Укомплектування  навчального закладу кадрами. 

Аналіз якісного складу працівників за критеріями:  

- усього педагогічних працівників; 

- за освітою: повна вища, базова вища, неповна вища, 

середня; 

- за розрядами; 

- за віковим складом:  пенсіонери;   молоді спеціалісти 

серпень-

вересень 

штатний 

розпис 

 

статистичні 

дані, списки 

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

3. Ведення Книги обліку педагогічних працівників протягом 

року 

Книга обліку 

педагогічних 

працівників 

Ченцова Л.В.  

4. Робота щодо дотримання штатного розпису:  

- нормативність затвердження; 

- дотримання номенклатури посад; 

- кількість працівників відповідно до штатного розпису 

до 15.09.2021 Наказ МОН, 

молоді та 

спорту України 

від 31.10.2012 

№ 1230 «Про 

затвердження 

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
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Примірних 

Типових 

штатних 

нормативів  

позашкільних 

навчальних 

закладів», 

класифікатор 

професій, 

штатний 

розпис 

5. Звітність щодо плинності кадрів за критеріями: 

- прийнято на роботу; 

- звільнено з роботи; 

- вакансії ; 

- сумісники 

щомісяця накази Палацу Ченцова Л.В.  

6. Організація роботи щодо надання працівникам закладу 

основних додаткових щорічних відпусток, соціальних 

відпусток 

протягом 

року 

Закон України 

«Про 

відпустки», 

Колективний 

договір 

Палацу графік 

відпусток 

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

7. Організація роботи щодо оформлення та ведення особових 

справ працівників 

протягом 

року 

нормативні 

документи 

Ченцова Л.В.  
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8. Робота щодо розроблення, затвердження та зберігання 

посадових та робочих інструкцій працівників за  

критеріями: 

- відповідність нормативам; 

- затвердження директором; 

- ознайомлення працівників; 

- ведення журналу реєстрації посадових (робочих) 

інструкцій; 

- ведення журналу реєстрації видачі посадових 

(робочих) інструкцій. 

протягом 

року 

посадові 

інструкції 

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

9. Складання графіків роботи адміністрації, обслуговуючого 

персоналу відповідно Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та законодавства (робочий час, перерви на 

обід). 

серпень наказ Підберезкіна Т.Є., 

завідувачі 

структурними 

підрозділами 

 

10. Забезпечення дотримання Інструкції про порядок ведення 

трудових книжок: 

- нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;  

відповідність кількості трудових книжок кількості 

працівників. 

постійно Інструкція про 

порядок 

ведення 

трудових 

книжок, 

накази  

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 
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11. Своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно 

до Інструкції з ведення ділової документації: 

- про прийом (дотримання штатного розпису);  

- про звільнення (причини звільнення, посилання на 

відповідні статті Кодексу законів про працю України); 

- встановлення надбавок до посадового окладу та 

підвищення ставок заробітної плати. 

постійно накази,  

подання, 

нормативні 

документи 

Підберезкіна Т.Є., 

Шепетова Н.В. 

 

12. Своєчасна реєстрація наказів з кадрових питань у Книзі 

реєстрації наказів з кадрових питань за критеріями: 

- нормативність ведення (прошита, пронумерована, 

скріплена печаткою); 

- наявність підписів про ознайомлення з наказами; 

- відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації. 

постійно Книга наказів,  

Книга 

реєстрації 

наказів 

Підберезкіна Т.Є., 

Шепетова Н.В. 

 

13. Організація роботи щодо дотримання вимог Закону 

України «Про відпустки», а саме: 

- видання наказу про затвердження графіка щорічних 

відпусток працівників закладу на поточний рік, 

погодженого з профспілковим комітетом, 

-  надання відпусток відповідно до нормативних 

документів 

 

 

 

 

до 10 січня 

поточного 

року 

протягом 

року 

 

згідно із 

графіком 

 

 

накази, 

графіки 

відпусток 

 

 

Підберезкіна Т.Є., 

Шепетова Н.В. 
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- надання педагогічним працівникам повної щорічної 

основної відпустки у літній період. 

14. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку закладу 

при 

прийомі на 

роботу 

Правила 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку 

Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

 

10.  Організація роботи зі зверненнями громадян 

 

№ 

з/п Зміст  роботи 
Термін 

проведення 
  Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організація роботи щодо систематизації законодавчих та нормативно-

правових документів зі зверненнями громадян: 

- Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996; 

- Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 «Про заходи 

щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення»; 

- Указ  Президента  України від 13 серпня 2002 № 700 «Про додаткові 

заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного 

права на звернення»; 

- відповідні розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації 

вересень Підберезкіна Т.Є.  

2. Складання графіків особистого прийому громадян адміністрацією серпень Підберезкіна Т.Є.  
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Палацу 

3. Видання наказу про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками роботи у 2020 році та завдання на 2021 рік 

січень Підберезкіна Т.Є.  

4. Звітування про роботу зі зверненнями громадян щорічно Підберезкіна Т.Є.  

5. Реєстрація звернень громадян у Журналі реєстрації звернень громадян 

відповідно до форми ведення та повноти запису 

постійно Підберезкіна Т.Є.  

6. Здійснення прийому громадян відповідно до Графіка прийому 

громадян з особистих питань  

постійно Підберезкіна Т.Є.  

7. Організація роботи  зі зверненнями громадян відповідно до  системи: 

- дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно 

із Законом); 

- забезпечення громадян правом прийняття особистої участі у розгляді 

звернень, скарг; 

- забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону; 

- здійснювати надання відповідей відповідно до чинного 

законодавства; 

- визначати причину повторних звернень, усувати недоліки у разі їх 

виявлення терміново; 

- здійснювати розгляд питання про роботу зі зверненнями громадян  на 

нарадах 

постійно Підберезкіна Т.Є.  

 

 

 

9.2.  Організація роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. Контроль наявності військових квитків під час прийому на роботу 

військовозобов’язаних громадян  

постійно Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

2. Повідомлення у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних 

та призовників 

за запитом Підберезкіна Т.Є., 

Ченцова Л.В. 

 

3. Оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов'язаних 

про їх виклик до військового комісаріату під підпис 

у разі потреби Ченцова Л.В.  

4. Складання списків військовозобов'язаних з числа працівників закладу, 

внесення до них відповідних змін та  надання списків до військового 

комісаріату 

постійно Ченцова Л.В.  

5. Здійснення періодичної звірки особових карток військовозобов'язаних 

із   записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до 

призовних  дільниць  

постійно Ченцова Л.В.  

 

9.1.  Організація роботи з кадровим резервом 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. Бесіди з працівниками, які можуть бути зараховані до кадрового 

резерву 

 

жовтень - 

листопад 

Підберезкіна Т.Є. 

 

 

2. Написання працівниками заяв про згоду щодо зарахування їх до 

кадрового резерву 

грудень педагогічні 

працівники 

 

3. Складання біографічної довідки на педагогів, які зараховуються до грудень Ченцова Л.В.  
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кадрового резерву 

4. Складання списків кандидатів на зарахування їх до кадрового резерву грудень Ченцова Л.В.  

5. Складання індивідуальних планів самоосвіти педагогів, які зараховані 

до кадрового резерву 

листопад  педагогічні 

працівники 

 

6. Затвердження індивідуальних планів самоосвіти грудень Підберезкіна Т.Є. 

 

 

7. Участь педагогів, які зараховані до кадрового резерву, у семінарах 

різних рівнів 

протягом року педагогічні 

працівники 

 

8. Надання методичної допомоги педагогам, які зараховані до кадрового 

резерву 

протягом року Підберезкіна Т.Є.  

 9. Надання списків кандидатів на зарахування їх до кадрового резерву до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

до 15.12.2021 Підберезкіна Т.Є.  

 

10. ОХОРОНА ПРАЦІ,  БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Оформлення та затвердження акту підготовки Палацу до нового 

навчального року. 

 

до 15 серпня Підберезкіна Т.Є., 

Курукіна Т.І., 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

2. Підготовка навчальних кабінетів та навчальних приміщень до 

початку навчального року, проведення огляду готовності закладу, 

складання актів – дозволів на проведення навчальних занять. 

до 15 серпня Підберезкіна Т.Є., 

КурукінаТ.І., 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

3. Підготовка та ведення журналів реєстрації інструктажів: вступного до 15 серпня Керівники  
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інструктажу з охорони праці, інструктажу з охорони праці на 

робочому місці,  журналів реєстрації нещасних випадків, журналу 

реєстрації медичних книжок. 

Забезпечення наявності журналу з безпеки життєдіяльності у 

навчальних кабінетах. 

структурних 

підрозділів,  

Лаврук О.В., 

Мусієнко Т.М. 

4. Перегляд  та затвердження інструкцій з охорони праці  та безпеки 

життєдіяльності в навчальних кабінетах, приміщеннях, 

хореографічних залах, інструкції для працівників кожного підрозділу 

Палацу  щодо всіх видів праці та використання обладнання, інших 

інструкцій, перевірка їх наявності. 

до 30 січня  Тимохін О.М., 

Лаврук О.В., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

5. Забезпечити наявність куточків з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  

 

серпень Курукіна Т.І., 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого, дитячого 

та побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж, аварій 

та заподіяними ними шкоди. 

постійно Курукіна Т.І., 

Лаврук О.В. 

 

7. Здійснення постійного контролю за станом протипожежної безпеки, 

виконанням працівниками Палацу правил протипожежної безпеки, 

охорони праці  та санітарії 

протягом року Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

8. Проведення профілактичної роботи (вступного, первинного, 

позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності) 

серед вихованців Палацу  під час освітнього процесу. 

протягом року 

 

Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів, 

керівники гуртків. 

 

9. Забезпечення  належного стану робочих місць, обладнання, 

інструментів, приладів. 

протягом року Тимохін О.М., 

Лаврук О.В., 

завідувачі відділів. 

 

10. Проведення інструктажів з охорони праці з працівниками Палацу 

відповідно до чинного законодавства. 

протягом року Лаврук О.В., 

керівники 

структурних 
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підрозділів. 

11. Надання методичної допомоги керівникам гуртків, груп та інших 

творчих об'єднань з питань створення безпечних і нешкідливих умов 

навчання і відпочинку вихованців, запобігання травматизму під час 

проведення  занять гуртків та масових заходів. 

протягом року Курукіна, Т.І, 

завідувачі відділів. 

 

12. Організація та проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці  та безпеки життєдіяльності з працівниками Палацу  

квітень - травень Підберезкіна Т.Є., 

Лаврук О.В. 

 

13. Розробка плану та графіку проведення занять з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності:  

 - з технічним персоналом; 

 - з педагогічними працівниками. 

березень Курукіна Т.І., 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

 

14. Обговорення на адміністративних нарадах питання про стан роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців Палацу, роботи 

закладу в умовах карантинних обмежень. 

за графіком 

проведення 

нарад 

Підберезкіна Т.Є., 

Лаврук О.В., 

керівники 

структурних 

підрозділів. 

 

15. Проведення та реєстрація інструктажів з питань пожежної безпеки. 

Ознайомлення всіх працівників Палацу з планом евакуації. 

постійно Тимохін О.М.  

16. Розробка плану дій технічного персоналу і педагогічних працівників 

Палацу у разі пожежі. 

лютий Тимохін О.М.  

17. Організація підготовки необхідної документації та наочних 

матеріалів з правил дорожнього руху, поведінки на воді, поводження 

з електроприладами, газом тощо для проведення профілактичних 

заходів з учнями Палацу. 

січень Курукіна Т.І., 

завідувачі відділів 

 

 

18. Забезпечити  надання звітності з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

протягом року Лаврук О.В.  

19. Контроль за забезпеченням працівників спецодягом, засобами 

індивідуального захисту, нормами, інструкціями з питань охорони 

постійно Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 
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праці, тощо. 

20. Контроль за виконанням працівниками інструкцій з охорони праці по 

посадам та видах робіт. 

постійно Лаврук О.В., 

керівники 

структурних 

підрозділів.  

 

21. Інформувати керівників структурних підрозділів про основні вимоги 

законів України та інших нормативно-правових актів з питань 

охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та інше. 

постійно Підберезкіна Т.Є., 

Курукіна Т.І., 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

 

 

 

 

 

Директор               Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Тематика засідань  «Школи педагога-початківця»  

 

№ 

з/п 
Тема Практичні  заняття Відповідальні 

Робота між 

засіданнями 

Відмітка про 

виконання 

Засідання № 1 (серпень) 

1. Співбесіда  

Ознайомлення  з історією Палацу, статутом 

Палацу, правилами внутрішнього розпорядку, 

охорони праці; правами та обов’язками 

педагогічних працівників. 

Підберезкіна Т.Є., 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

 

Опрацювання 

питань 

планування 

гурткової  

роботи.  

 

Засідання № 2 (жовтень) 

2. Співбесіда  

- Ознайомлення з планами роботи 

досвідчених  керівників гуртків. 

- Оформлення журналу обліку гурткової 

роботи. 

- Складання  плану-конспекту гурткового 

заняття. 

- Як організувати масовий захід.  

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І. 

завідувачі відділів, 

методисти 

Форми та 

методи роботи 

педагогів на 

гуртковому 

занятті. 

 

Самоаналіз 

гурткового 

заняття. 

 

 

 

 

Засідання № 3 (листопад) 
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3. 

Обговорення 

Положення 

про заклад 

позашкільної 

освіти, 

основних 

нормативно-

правових 

документів з 

питань 

позашкільної 

освіти 

Сучасний підхід до організації гурткового 

заняття. Відвідування та аналіз (самоаналіз) 

заняття. 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

Вивчення 

посадових 

обов’язків 

керівника 

гуртка. 

 

Підбір 

матеріалів для 

бесід. 

 

 Засідання № 4 (лютий) 

 

4. 

Організація та 

проведення 

масових 

заходів, 

участь у 

всеукраїнськи

х  

(міжнародних

) масових 

заходах з 

учнівською 

молоддю. 

Методика організації та проведення заходів. 

завідуючі відділів, 

методисти, 

наставники 

Взаємовідвідува

ння занять 

(молодий 

спеціаліст-

наставник) 

 

   Засідання № 5 (березень) 
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5. 

Методичні 

рекомендації 

щодо 

проведення 

підсумкових 

занять. 

Відкриті заняття слухачів «Школи молодого 

педагога». Аналіз. Самоаналіз. 

Взаємовідвідування. 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти,  

наставники 

Оформлення 

документації з 

обліку наслідків 

внутрішнього 

контролю. 

 

 Засідання № 6  (квітень) 

6. 

Портфоліо. Презентація роботи гуртка, його досягнень. 

 

Підсумки роботи «Школи молодого педагога». 

Кривошея Л.М., 

Курукіна Т.І., 

методисти 

відділів,  

наставники 

Підготовка до 

підсумкових 

заходів та їх 

проведення. 

 

 



 99 

Додаток 2 

НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 
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Додаток 3 

 

СТРУКТУРА  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

  

ХУДОЖНІЙ 
КЕРІВНИК 

 

ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА З 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

ХУДОЖНЬО-
ЕСТЕТИЧНИЙ 

ВІДДІЛ 

ВІДДІЛ 
СУЧАСНОЇ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

ДИРЕКТОР ПАЛАЦУ 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 
З НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-
МАСОВИЙ ВІДДІЛ 

ЗАВІДУВАЧІ 
ВІДДІЛІВ 

ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНИЙ 

ЦЕНТР 

ВІДДІЛ 
НАРОДНОЇ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

ПРАКТИЧНИЙ 
ПСИХОЛОГ 

 

КАНЦЕЛЯРІЯ 

ВІДДІЛ ТУРИЗМУ, 
КРАЄЗНАВСТВА ТА 

СПОРТУ 

ВІДДІЛ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
ТА ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

БУХГАЛТЕРІЯ 

ЕКОЛОГО -
НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ВІДДІЛ 

НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИЙ 

ВІДДІЛ 

ЗРАЗКОВИЙ МУЗЕЙ 
ІСТОРІЇ ПАЛАЦУ 

 Головний 

бухгалтер 
 


