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                                                               І  семестр   

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


