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Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості
на квітень 2018 року

Дата
01.03.-30.04

Зміст роботи
Обласна акція «Чинити
справи милосердя»

26.03.-27.04.

Обласний
конкурс-виставка робіт
з декоративно-ужиткового
та образотворчого
мистецтва
«Великодній дивограй»

02.04.-25.05.

Обласний конкурс-огляд
дитячої художньої творчості
«Дерзайте, ви талановиті»
дітей-сиріт та дітей,

Місце
проведення

Відповідальний

Завідувач
гуманітарнонауково-технічного
відділу
Соколенко Т.М.
Донецький обласний Завідувач відділу
масових заходів
палац дитячої та
юнацької творчості, та організації
дозвілля
Центр дитячої та
Гордієнко П.Г.
юнацької творчості
Дружківської
міської ради
(нагородження)
Завідувач відділу
Заклади загальної
масових заходів
середньої освіти
спеціальних шкілта організації
інтернатів, заклади
дозвілля

Примітки

Освітні заклади
області
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позбавлених батьківського
піклування

02.04.-15.06
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12.04.

загальної середньої
освіти та
позашкільної освіти
художньоестетичного
напряму Донецької
області
Обласний конкурс-огляд
Інтернатні заклади
дитячої художньої творчості усіх типів і форм
дітей пільгових категорій
власності, заклади
дошкільного віку «Дерзай,
дошкільної освіти та
малюк»
заклади
позашкільної освіти
художньоестетичного
напряму Донецької
•
області
Обласний етап
Донецький обласний
Міжнародного фестивалюпалац дитячої та
конкурсу «Перлини
юнацької творчості
мистецтва»
Проведення оглядуДонецький обласний
конкурсу на кращу
палац дитячої та
методичну розробку заняття юнацької творчості
у гуртку, виховного заходу
«Методичний калейдоскоп»
Проведення обласного
Донецький обласний
семінару-практикуму з
палац дитячої та
хореографічного мистецтва юнацької творчості
(ЦТД м. Покровськ)
Обласний збір лідерів
Донецький обласний
учнівського самоврядування палац дитячої та

Гордієнко П.Г.

Завідувач відділу
масових заходів
та організації
дозвілля
Гордієнко П.Г.

Керівник художній
Шандура Г.М.

Завідувач
методичного
відділу
Стукало Н.Л.
Завідувач відділу
художньої
творчості
Шнурко О.М.
Завідувач
гуманітарно-

«
•

«Толерантність: лідерська
позиція»
19.04.

19.04.

III тиждень

20.04.

20.04

22.04.

24.04.

юнацької творчості

науково-технічного
відділу
Соколенко Т.М.
Донецький обласний Завідувач
палац дитячої та
гуманітарноюнацької творчості
науково-технічного
відділу
Соколенко Т.М.

Обласний
семінар
для
координаторів учнівського
самоврядування.
Педагогічна студія «Сучасні
підходи
до
реалізації
завдань
національнопатріотичного виховання»
Засідання науковоДонецький обласний
методичної ради
палац дитячої та
юнацької творчості
Нарада при директорові
Донецький обласний
палац дитячої та
юнацької творчості
Участь в Акції «Зробимо
Заклади дошкільної
Україну чистою разом»,
освіти
конкурс малюнків «Чиста
м. Слов’янська,
планета»
м. Миколаївки

Обласний етап
Донецький обласний
Всеукраїнського фестивалю палац дитячої та
дитячої художньої творчості юнацької творчості
«Єдина родина»
Проведення майстер-класів
Донецький обласний
«Гра, мандрівка,
палац дитячої та
театралізоване дійствоюнацької творчості
сучасні методи вивчення
іноземної мови»
Обласний семінарДонецький обласний

Заступник
директора з НВР
Бойко O.A.
В.о. директора
Канзюба ОМ .
Методист
методичного
відділу
Агамер’янц JI.M.

Методист
методичного
відділу
Приньов K.M.
Методист
методичного
відділу
Агамер’янц Л.М.
Завідувач відділу

*

практикум з образотворчого
мистецтва

палац дитячої та
юнацької творчості
(м. Маріуполь)

образотворчого
мистецтва та
декоративно•
ужиткової
творчості
Почтарьова О.М.
Обласний етап
Донецький обласний Завідувач відділу
27.04
Всеукраїнського фестивалю палац дитячої та
масових заходів
дитячих театральних
юнацької творчості
та організації
колективів та майстрів
дозвілля
художнього слова «Дивосвіт
Гордієнко П.Г.
Мельпомени»
Обласний етап
Донецький обласний Методист відділу
27.04
Всеукраїнського фестивалю- палац дитячої та
масових заходів
конкурсу духових оркестрів юнацької творчості
та організації
«Армія дітям»
дозвілля
Довгаль 0;С.
Протягом місяця Участь у Акції
Заклади дошкільної Методист
«Подорожуємо Європою».
освіти
методичного
Вернісаж малюнків
м. Слов’янська,
відділу
«Ми-мапенькі українці»
м. Миколаївки
Агамер’янц Л.М.
«Великодній дзвін»
*

*

