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  ПЛАН РОБОТИ 

   Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

  на листопад 2021 року   

Дата, день 

 тижня 

Зміст роботи Час виконання та 

місце  

проведення 

Відповідальні Поза- 

планова 

робота 

01-17.11.2021 Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року-

2021» 

 

Палац, 

інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І. 

 

 

 

01-15.11.2021  Участь вихованців гуртків 

«Образотворче мистецтво» в 

Всеукраїнському конкурсі творчості 

дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу» 

м. Київ Нейкалюк Н.Х.,  

керівники гуртків 

 

14.11.2021 Участь вихованців зразкового 

художнього колективу вокальної 

студії «ОКей» у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі для малюків 

«Талановита зірочка» 

м. Харків Полежаєва Г.Б.  

06.11.2021-

07.11.2021 

Участь вихованців гуртка театру 

танцю «Астер» у Міжнародному 

рейтинговому фестивалі зі 

м. Полтава Жук І. В. 

Жук О. О. 

Удовікова В. Є. 

 



спортивного танцю POLTAVA 

TROPHY 2021   

06-07.11. 2021  Участь вихованців гуртка «Карате»  

у Міжнародних змаганнях «Lviv 

open Karate 2021» 

м. Львів Трачук Ю.М. 

Варенко В.А. 

 

07.11.2021 Свято «Хелловін» для вихованців 

народного художного колективу 

цирку «Усмішка» 

Художньо-

естетичний відділ,  

 к. 14, 15 

Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

07.11.2021 Організація змагань та участь 

вихованців гуртка бального танцю 

«Алекс» у відкритих змаганнях зі 

спортивних бальних танців «Alex 

dance cup» 

м. Харків Семерік О. Є.  

07.11.2021 Участь вихованців гуртка 

спортивного бального танцю 

«Столиця» в Кубку світу IDSA 

World Cup 

м. Запоріжжя Шкурєєва М.С. 

Дєкіна Л.О. 

 

10.11.2021 Мовний марафон для педагогів та 

працівників Палацу «Мова-єдність 

держави». День української 

письменності та мови. 

Палац, 

організаційно-

масовий відділ 

Чепурна Т.І., 

Мох М.І. 

 

11.10-12.11.2021 Організація та підготовка до 

проведення обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дитячої 

та юнацької творчості «Чисті роси» - 

фестивалю академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» 

Палац,  

художньо-

естетичний відділ, 

к. 30 

Врублевська І. А., 

Лопатіна І. В. 

 

11-27.11.2021 Виставка дитячих робіт «Світ 

дитинства» вихованців відділу 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 
 

м. Харків, 

художня галерея 

«Мистецтво 

Слобожанщини» 

Нейкалюк Н.Х.,  

керівники гуртків 

 



13.11.2021 Участь народного художного 

колективу цирку «Усмішка» в VIІ 

Міжнародному різножанровому 

фестивалі-конкурсі «Світ талантів» 

м. Харків Біатова Н. В., 

Козуб А. О. 

 

14.11.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid» в 

Регіональному турнірі з сучасних 

танців «KHARKOV DANCE 

FLAVA» 

м. Харків Авраменко О. В.  

14.11.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії «Акцент» в рейтингових 

Регіональному турнірі з сучасних 

танців «KHARKOV DANCE 

FLAVA» 

м. Харків Подмарьова І. А.  

15-31.12.2021 Участь вихованців театру музичного 

світложивопису в ІІ Відкритому 

інтернет-конкурсі юних художників 

«Муза родом з дитинства» 

м. Вінниця,  

дитяча школа 

мистецтв 

Овчиннік О. В., 

Крюковська Н. В. 

 

15-31.12.2021 Виставка творчих робіт вихованців 

«Осінній листопад» 

Художньо-

естетичний відділ, 

к. 39 

Баженова О. К., 

Ченцова В. В. 

 

16.11.2021 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків хореографічного 

мистецтва «Сучасні теми в 

хореографічних постановках. 

Особливості підбору музичного 

матеріалу, лексики та образів» 

Палац,  

відділ сучасної 

хореографії,  

онлайн 

Авраменко О. В., 

Мусієнко Т. М., 

керівники гуртків  

 

15-25.11.2021 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень закладів 

освіти «Галерея кімнатних рослин» 

Палац, еколого-

натуралістичний 

відділ, 

дистанційно 

Ярошенко О.І. 

Маліченко О.О. 

Пузєєва С.М. 

 



16-18.11.2021  Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи». Участь у 

фінальному етапі форуму за 

підсумком відбіркового етапу (он 

лайн) 

м. Киїів, НЕНЦ Жебіна Т.В.  

17-28.11.2021  Участь вихованців народного 

художнього колективу ансамблю 

танцю «Щасливе дитинство» в  

Міжнародному фестивалі  «Зустріч 

дітей світу. Фестиваль дитячих 

днів».  

                                                    

Єгипет  

(Шарм-эль-Шейх, 

Каїр) 

Галенко Р.О., 

Ашортіа А.М. 

 

20-21.11.2021 Участь вихованців зразкового 

художнього колективу вокальної 

студії «ОКей» у IV Всеукраїнському 

проекті «Сонце 3А music time!» 

м. Київ Полежаєва Г.Б.  

21.11.2021 Участь вихованців гуртка 

спортивного бального танцю 

«Столиця» у Всеукраїнських 

змаганнях «Kharkiv Dance Award» 

м. Харків Шкурєєва М.С. 

Дєкіна Л.О. 

 

22-30.11.2021 Обласний етап Всеукраїнської 

виставки конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з 

початкового технічного 

моделювання 

Палац,  

науково-технічний 

відділ, 

дистанційно 

Лихошест Є.П., 

Богач А.С. 

 

24-25.11.2021  Участь вихованців гуртка «Карате»  

в Чемпіонаті України з карате між 

школярами та студентами 

м. Дніпро  Трачук Ю.М. 

Варенко В.А. 

 

25.11.2021-

28.11.2021 

Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії спортивно-

танцювального клубу «Rapid»  в 

м. Київ Авраменко О. В.  



Чемпіонаті України, Національній 

першості, Всеукраїнських відкритих 

змаганнях зі стріт дисциплін «LIFE 

IN DANCE», відбірковому на 

Чемпіонат Світу 

24.11.2021 

 

Участь вихованців студії  дитячого 

телебачення «MOW PRODUCTION» 

у Всеукраїнському конкурсі 

учнівських відео та подкастів 

«РЕПОРТЕР» 

м. Київ (онлайн) Лихошерст Є.П., 

Курукіна Т.І., 

Цуріна Е.О. 

 

25-28.11.2021 Участь вихованців гуртка сучасної 

хореографії «Акцент» у Чемпіонаті 

України та Всеукраїнських 

відкритих змаганнях зі стріт 

дисциплін «LIFE IN DANCE» 

м. Київ Подмарьова І. А.  

26.11.2021 Обласний семінар-практикум для 

керівників гуртків науково-технічної 

творчості «Роль і місце освітніх 

інтернет платформ у самоосвітній 

діяльності керівника гуртка» 

Палац, 

науково-технічний 

відділ,  

онлайн 

Лихошест Є.П., 

Богач А.С. 

 

28.11.2021 Всеукраїнська акція «Запали свічку» 

до Дня пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій.  

Палац, відділи Чепурна Т.І,  

листопад Захід для вихованців народного 

художнього колективу ансамблю 

танцю «Щасливе дитинство». 

Святковий концерт «Кращий учень 

2020/2021 навчального року» 

Відділ народної 

хореографії 

Галенко Р.О., 

Ашортіа А.М. 

 

Протягом 

місяця 

Підготовка плану роботи відділів 

Палацу на 2022 рік 

Відділи Палацу Завідувачі відділів  

Протягом 

листопада 

Підготовка до 60-річчя колективу 

ансамблю танцю «Щасливе 

Палац, відділ Галенко Р.О., 

Ашортіа А.М. 

 



дитинство» 

листопад Засідання Харківської обласної ради 

старшокласників 

Палац, 

організаційно-

масовий відділ, 

онлайн 

Підберезкіна Т.Є.  

Протягом 

місяця  

Робота у музеї Палацу. Оновлення 

стендів. Створення електронної 

бази. 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

Чередніченко О.М., 

Орленко С.О. 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Інформаційно-методичний супровід 

роботи гуртків Палацу за напрямами 

позашкільної освіти 

 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 

дистанційно 

Ярошенко О.І. 

Мусієнко Т.М. 

Глазунов В.Г. 

 

 

Протягом 

місяця 

Участь у роботі журі обласного 

етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, 

аграрних об’єднань та обласного 

етапу Всеукраїнського фестивалю 

«Україна – сад» 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 

дистанційно 

 

Ярошенко О.І.  

Протягом 

місяця 

 

Робота консультаційного пункту 

«Виникло питання» для 

педагогічних працівників Палацу, 

закладів позашкільної освіти області  

(очно-дистанційний формат) 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 

дистанційно 

 

Ярошенко О.І. 

Мусієнко Т.М. 

Глазунов В.Г. 

 

 

 

 

Протягом  

місяця 

Ознайомлення з новинками 

методичної літератури та 

нормативно-правовими 

документами з питань позашкільної 

освіти 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 

дистанційно 

 

Ярошенко О.І.                                                                     

Мусієнко Т.М. 

Глазунов В.Г. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Своєчасне надання методичної 

інформації на сайт Палацу 

Інформаційно-

методичний центр,  

к. № 17, 

Ярошенко О.І. 

Мусієнко Т.М. 

Глазунов В.Г. 

 



дистанційно  

Протягом 

місяця 

Робота над новими та 

вдосконаленням існуючих  

туристсько-краєзнавчих програм та 

екскурсійних маршрутів 

Відділ туризму, 

краєзнавства та 

спорту 

Зубенко Л.В. 

М’якушкин Є.В 

Деркачова М.Г. 

Чередніченко О.М. 

Чередніченко О.Г. 

 

Відповідно до 

плану роботи 

Палацу на 

2021 рік 

Участь у методичних радах Палацу Палац 

 

Методисти 

 

 

Протягом 

місяця 

Робота по попередженню дитячого 

травматизму: цикл бесід з техніки 

безпеки в групах гуртків 

Відділи Палацу Керівники гуртків  

Протягом 

місяця 

Профілактична та просвітницька 

робота з недопущення поширення 

випадків COVID-19 

Відділи Палацу Керівники гуртків  

Щотижня Участь у нарадах при директорові Відділи Палацу Завідувачі відділів  

 


