
Палац дитячих найщиріших вподобань 

Палац дитинства, творчості і мрій, 

Палац яскравих  радісних подій, 

Палац важливих  і веселих знань, 





Палац – це  чарівна країна, казковий світ 

творчості, фарб та дитячих фантазій, 

поліфонія народних та сучасних мелодій, 

захоплююча краса танцювальних ритмів, 

веселі гуляння та забави, туристичні походи 

та мандри... 

Палац,  
в якому 
живуть 
дива 



В Палаці працюють 206 навчальних 
груп, в яких навчаються  

3185 вихованців за напрямами: 
•Науково-технічний 
•Туристсько-краєзнавчий 
•Еколого-натуралістичний 
•Художньо-естетичний 
•Фізкультурно-спортивний 
•Гуманітарний 



 
У відділі естетичного виховання 65 

груп в них 999 вихованців 

   

 



У туристсько-краєзнавчому  відділі 
37 груп в них 595 вихованців 



В організаційно-масовому відділі  39 
груп в них 585 вихованців 



 
У відділі прикладного та 

образотворчого мистецтва 32 групи 
в них 511 вихованців 



У відділі технічної творчості 33 групи 
в них 495 вихованців 



Основні форми  
організації   дитячого  дозвілля 

Гурткова  
робота 

Масові  
заходи 



Заходи 
 

Свята 
 

Тематичні 
програми 

 
Змагання 

 

Майстер- 
класи 

Акції 

Разваги 

Проекти 

Конкурси 



Тематичні 
програми 



День відкритих дверей 



Духовий оркестр “Ліра” 

Кружок  

“Радіоелектроніки” 





«Вухолапохвіст» 
тематична програма  

до Міжнародного дня захисту тварин 



 
«Вухолапохвіст» 

 



 
Тижневик до Дня 

українського 
козацтва 

 



до Дня пам'яті жертв 
Голодомору  

 



Новорічні свята 







Великодній тижневик 





Майстер-класи 
з журналістики 





Конкурси 



Конкурс шкільних команд  
КВН 



Конкурс  
“Намисто Роксолани” 

 



Конкурс  
“Нащадки славетних лицарів” 

 



Конкурс творчих пар 
“А ми удвох…” 





Конкурс  
знавців української мови 

до дня нарождення 
Т.Г. Шевченка 





Конкурс  
шкільних прес-центрів 

та журналістських робіт 

“Інфосфера” 
 



 
 
 





Конкурс  
з радіоелектронного 

конструювання 





Конкурс  
з початкового технічного 

моделювання 



Шаховий турнір 



Конкурс знавців англійської мови 
«The World of English» 





Конкурс 
“І розумні і кмітливі” 



Для літніх таборів шкіл 



Благодійні акції  

Щира турбота(ветеранам сцени) 



Заходи для дітей з особливими 
потребами 



Районні  заходи 

Привітання жінкам району Районне свято  Миколая 

Вклонімося великим тим рокам Мамо, тато, я – туристична сім'я 



Благодійна акція  
“Зроби і ти назустріч крок” 







Районні  туристичні заходи 

• Туристичний зліт 

• Змагання з орієнтування в закритих 
приміщеннях 

• Змагання з техніки пішохідного туризму в 
закритих приміщеннях 

• Змагання з велотуризму 

• Туристичний брейн-ринг 





Ласкаво просимо 

у  Палац радості – для вихованців 

   у  Палац творчості – для педагогів 

    у     Палац спокою – для батьків 


