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                                                               І  та ІІ  семестри   

 

 

І СЕМЕСТР 

 
Відділи Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  

 

Організаційно- 

масовий 
Чепурна Тетяна 

Іванівна, завідувач 

відділу, 

к/т: +38(066)3048239 

 

 

День відкритих дверей 

Палацу, онлайн 

 03, 04 вересня 

 

Свято до Дня 

позашкілля, онлайн 

 25 вересня 

 

Свято до Дня працівників 

освіти, онлайн 

02 жовтня 

 

День української 

писемності та мови,  

мовний марафон, онлайн 

09 листопада 

 

День пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій. Всеукраїнська 

акція «Запали свічку», 

онлайн 

28 листопада 

Обласна благодійна акція  

«Святий Миколаю, тебе я 

чекаю!» 

18-20 грудня  

 

Новорічні та різдвяні свята для 

вихованців закладів освіти 

інтернатного типу обласного 

підпорядкування, для учнів 

закладів освіти області, 

грудень-січень 

 

Науково-

технічний  
Лихошерст Євгеній 

Павлович, 

завідувач відділу 

к/т: +38(096)7188841 

 Обласний етап (заочний) 

Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!» 

07-14 жовтня 

Обласний етап 

Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного 

віку з початкового 

технічного моделювання, 

Обласний фестиваль лідерів 

учнівського самоврядування 

«Лідер року 2022», 

грудень 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання Харківської 

обласної ради 

старшокласників, онлайн 

жовтень 

онлайн, 

листопад 

 

Форум патріотичних сил 

лідерів учнівського 

самоврядування 

Харківської області, 

присвячений Дню 

Збройних сил України, 

листопад 

 

Обласний семінар-

практикум для керівників 

гуртків науково-технічної 

творчості», 

27 листопада 

 

Еколого-

натуралістичний 
 

Яворська 

Ірина Валентинівна, 

завідувач відділу, 

к/т:+38(066)5231336. 

+38(068)6223642 

 

Ярошенко 

Ольга 

Іванівна, 

методист, 

к/т: +38(068)8845990 

 

 

 

Обласна акція в межах 

Всеукраїнської акції 

«День натураліста» 

(заочно), 

24 вересня 

 

 

 

Обласний (заочний) етап 

Всеукраїнського 

природоохоронного конкурсу 

«Птах року-2022» 

(заочно-дистанційний) 

Матеріали надати  

до 15 жовтня 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної 

середньої та позашкільної 

освіти (заочно)  

матеріали надати до 

 03 жовтня 

 

Обласний етап  

Всеукраїнського конкурсу 

«Дослідницький марафон» 

(заочно-дистанційний) 

матеріали надати  

Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

внутрішнього озеленення 

закладів освіти  «Галерея 

кімнатних рослин», 

(заочно-дистанційний) 

15-18 листопада 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

зовнішнього озеленення 

закладів освіти «Парад 

квітів біля школи» 

(заочно-дистанційний) 

матеріали надати до  

25 листопада 

 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик», (заочно-дистанційний) 

20 вересня-05 грудня  

 

Обласний заочний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція»,  

(заочно-дистанційний) 

07-11 грудня 

 

Обласний заочний етап 

Всеукраїнського конкурсу  

«Український сувенір», 

 (заочно-дистанційний) 

07-11 грудня 

 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів 

«Моя країна – Україна!»  

(заочно-дистанційний) 

матеріали надати до 03 грудня 



до 30 жовтня 

 

 

Обласний (заочний) етап 

Всеукраїнського 

природоохоронного конкурсу 

«Годівничка»,  

(заочно-дистанційний) 

грудень-квітень 

 

Образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 
 

Підкопаєва 

 Ірина Сергіївна 

 

к/т: +38(063)9339883 

+38(068)8792756 

   

 
Обласна акція «Дякуємо 

захисникам України!» до 

Дня захисників та захисниць 

України,  

11-17 жовтня 

 

 

 

 Обласний семінар для керівників 

гуртків образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва за темою «Роль 

традицій народного мистецтва 

України у процесі реалізації 

концепції національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді в позашкільному закладі» 

15 грудня 

 

Обласна виставка писанкарства 

«Різдвяна писанка»,  

19 грудня - 10 січня 

  

Художньо-

естетичний 

відділ 
Лопатіна  

Ірина 

Вуколівна, 

завідувач відділу,  

к/т: +38(067)4235347 

 

 Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За 

нашу свободу», присвячений 

Дню захисників і захисниць 

України (онлайн формат) 

12-26 жовтня 

 

Онлайн-семінар для 

керівників вокально-

хорових колективів 

«Організація роботи 

дитячих хорових колективів 

в умовах воєнного стану»  

29 жовтня 

 

 Дистанційний обласний етап 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси» фестиваль 

академічного вокалу 

«Слобожанська камерата», 

 08 грудня 

 



Сучасної 

хореографії 
 

Авраменко  

Олена 

Валеріївна, завідувач 

відділу; 

Мусієнко Тетяна 

Миколаївна, 

методист, 

к/т:+38(097)9155656 

  Обласний семінар-

практикум для керівників 

гуртків хореографічного 

мистецтва за темою «Нові 

методи та засоби роботи з 

хореографічним 

колективом в умовах 

воєнного стану», онлайн 

21 листопада 

 

 

 

УВАГА! Дати, форми проведення обласних заходів (очна або дистанційна) можуть змінюватися в залежності від ситуації 

в країні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

ІІ  СЕМЕСТР  

 
Відділи Січень Лютий Березень Квітень Травень 

Організаційно- 

масовий 
Чепурна Тетяна 

Іванівна, завідувач 

відділу, 

к/т: +38(066)3048239 

 

Новорічні та різдвяні 

свята для учнів 

закладів загальної 

середньої та 

позашкільної освіти 

02-09 січня  

 

Новорічний Бал для 

лідерів учнівського 

самоврядування 

січень 

 
Обласне свято-

фестиваль «Щедрий 

вечір», онлайн 

20-25 січня 

 

І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття»,  

20 лютого-20 квітня 

 

    

Традиційне свято 

проводів зими «Масляну 

зустрічаємо» для 

вихованців Палацу 

27 лютого 

 

 

 

І-й відбірковий етап 

обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття»,  

20 лютого-20 квітня  

 

 

І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття»,  

20 лютого-20 квітня 

 

ІХ Міжнародний 

конкурс –фестиваль 

«Kharkоv 

International Song 

Forum», онлайн 

20-24 квітня 

 

Обласний семінар-

практикум для 

керівників  гуртків 

естрадного 

вокального 

мистецтва за темою 

«Методи 

дистанційного 

навчання та 

готовність педагога-

вокаліста до  роботи з 

вихованцями в стані 

воєнного часу», 

онлайн 

20-24 квітня 

 

ІІ-й відбірковий 

етап обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої 

творчості «Таланти 

третього 

тисячоліття»,  

14-16 травня  

 

Нагородження 

переможців 

обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої 

творчості «Таланти 

третього 

тисячоліття»,  

30 травня-1 червня  

 

Обласний 

відкритий дитячий 

фестиваль 

соціальних роликів 

«Діти України» 

04 червня 

 

Обласний семінар 

для 

культорганізаторів 

дитячих закладів 

позашкільної 

освіти,  

червень 

 



Науково -

технічний 

 
Лихошерст Євгеній 

Павлович, 

завідувач відділу 

к/т: +38(096)7188841 

 

    Засідання Харківської 

обласної ради 

старшокласників  

лютий 

Засідання 

Харківської 

обласної ради 

старшокласників 

березень 

Свято дитячої 

творчості «Жива 

вода - Дельта», 

квітень 

Обласний етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

науково-технічної 

творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість -  тобі, 

Україно!»,  

травень 

 

Обласний 

відкритий дитячий 

фестиваль 

соціальних роликів 

«Діти України» 

04 червня 

 

Обласний 

фестиваль фото-, 

відеорепортажів  

«Ти у мене єдина!» 

18-28 серпня 

 

Еколого-

натуралістичний 

 

Яворська 

Ірина Валентинівна, 

завідувач відділу, 

к/т:+38(066)5231336. 

+38(068)6223642 

 

Ярошенко 

Ольга 

Іванівна, 

методист, 

к/т: +38(068)8845990 

 

 І обласний відбірковий 

етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста»  

(тема заходу «Дика 

природа», 

(заочно-дистанційний) 

14-17 лютого 

 

 

 

ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» 

(тема заходу «Луки 

мого дитинства», 

(заочно-дистанційний) 

14-17 березня 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу з квітництва 

і ландшафтного  

дизайну «Квітуча 

Україна», 

(заочно-дистанційний)  

 15-19 березня 

 

Обласна виставка-

акція «SOS-вернісаж, 

або друге життя 

відходів» до Дня Землі, 

(заочно-дистанційний) 

19-21 квітня 

 

Обласний семінар за 

темою «Формування 

екологічної культури 

особистості як 

складова національно-

патріотичного 

виховання», 

(дистанційний) 

20 квітня 

 

 

І обласний 

(відбірковий) етап 

Всеукраїнського 

зльоту учнівських 

лісництв закладів 

загальної середньої 

та позашкільної  

освіти,  

(заочно-

дистанційний) 

 22-24 травня 

 

 

https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2021/08/informaczijno-metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-provedennya-oblasnogo-festivalyu-foto-videoreportazhiv-ti-u-mene-%D1%94dina.pdf
https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2021/08/informaczijno-metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-provedennya-oblasnogo-festivalyu-foto-videoreportazhiv-ti-u-mene-%D1%94dina.pdf
https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2021/08/informaczijno-metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-provedennya-oblasnogo-festivalyu-foto-videoreportazhiv-ti-u-mene-%D1%94dina.pdf
https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2021/08/informaczijno-metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-provedennya-oblasnogo-festivalyu-foto-videoreportazhiv-ti-u-mene-%D1%94dina.pdf
https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2021/08/informaczijno-metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-provedennya-oblasnogo-festivalyu-foto-videoreportazhiv-ti-u-mene-%D1%94dina.pdf
https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2021/08/informaczijno-metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-provedennya-oblasnogo-festivalyu-foto-videoreportazhiv-ti-u-mene-%D1%94dina.pdf


 I обласний етап 

Міжнародного 

конкурсу еколого-

валеологічної 

спрямованості. Тема 

заходу: «Душа села», 

(заочно-дистанційний)       

10-20 березня 

 

Обласний (заочний) 

етап Всеукраїнського 

природоохоронного 

конкурсу 

«Годівничка», 

(заочно-дистанційний) 

грудень- квітень 

 

 

Образотворчого  та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 

Підкопаєва 

 Ірина Сергіївна 

 

к/т: +38(063)9339883 

+38(068)8792756  

Обласна виставка 

писанкарства «Різдвяна 

писанка»,  

02-10 січня 

 

 

Обласний конкурс 

учнівських науково-

дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття»,  

02 лютого - 02 березня. 

 

І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

 з 20 лютого по 20 квітня 

(проводиться в районах, 

містах області). 

 

Всеукраїнський дитячий 

конкурс графічного 

дизайну «Дитятко. Аrt», 

 з 20 лютого по 30 червня 

 

Обласна конференція 

учнівських науково-

дослідницьких робіт 

«Валеологічна 

культура – вибір ХХІ 

століття»,  

17 березня. 

 

Обласна акція 

«Молодь - за здоровий 

спосіб життя!», 

27 березня – 11 квітня  

 

 

 Обласна виставка-

конкурс писанкарства 

«Українська 

Великодня писанка»,  

17 квітня – 5 травня 
 

Обласний вернісаж 

дитячої творчості, 

присвяченого річниці 

Чорнобильської 

катастрофи,  

21-27 квітня. 

 

 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

декоративно-

ужиткового та 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій край»,   

10-26 травня 

 

ІІ-й обласний етап  

обласного 

відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої 

творчості «Таланти 

третього 

тисячоліття», 

номінація 

«Образотворче 

мистецтво», 

5-20 травня  

 

Народного танцю 
Галенко  

Раїса 

Олександрівна, 

завідувач відділу; 

Ашортіа Анна 

Михайлівна, 

методист, 

к/т:+38(050)3121856 

 І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

 з 20 лютого по 20 квітня 

(проводиться в районах, 

містах області) 

 

 

Обласний семінар-

  ІІ-й обласний етап  

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

номінація 

«Хореографічне  

мистецтво», 

14-16 травня  
 



практикум для 

керівників гуртків 

хореографічного 

мистецтва (дистанційна 

форма) лютий 

 

Сучасної 

хореографії 
Авраменко  

Олена 

Валеріївна, завідувач 

відділу; 

Мусієнко Тетяна 

Миколаївна, 

методист, 

к/т: +38(097)9155656 

 І-й відбірковий етап 

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

 з 20 лютого по 20 квітня 

(проводиться в районах, 

містах області).  

 

  ІІ-й обласний етап  

обласного відкритого 

фестивалю дитячої 

художньої творчості 

«Таланти третього 

тисячоліття», 

номінація 

«Хореографічне  

мистецтво», 

14-16 травня  
 

Художньо-

естетичний  
Лопатіна  

Ірина 

Вуколівна, 

завідувач відділу,  

к/т: +38(067)4235347 

 

  Дистанційний 

обласний семінар 

для керівників 

театральних 

колективів, 

24 березня 

 

Дистанційний 

обласний фестиваль 

театрів ляльок 

«Крок», 

25 березня 

 

Дистанційний 

обласний етап 

Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та 

юнацької творчості 

«Чисті роси» 

фестиваль  оркестрів 

та інструментальних 

ансамблів малих 

форм (очна або 

дистанційна форма), 

20 квітня 

 

 

Туризму, 

краєзнавства та 

спорту 
 

Чередніченко 

Олег 

Миколайович, 

завідувач відділу, 

к/т: +38 (067)5799436 

 

  Обласна 

фотовиставка 

«Територія пригод 

2023»   

березень  

Обласні змагання з 

шахів «Шахова 

корона», 
квітень  

 

 

 

    



УВАГА! Дати, форми проведення обласних заходів (очна або дистанційна) можуть змінюватися в залежності від  

в країні. 
    


