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Облік масових заходів  
Палацу творчості дітей та юнацтва  

 2017-2018 навчального року 
№ 

з/п 

Назва заходу Дата 
проведенн

я 

Місце 
проведення 

Колективи, які беруть участь у заході Кількість 
дітей 

1. Обласна конференція 
освітян Київщини 

23.08.2017 ПТДЮ - - 

2. День відкритих дверей 01.09.2017 ПТДЮ - - 

3. Фестиваль                  
«Бебі Бум Фест» 

16.09.2017 Парк 
«Перемога» 

Народний вокальний ансамбль 
«Калинка»; 
Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 
Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка»; 
Зразковий хореографічний колектив 
«Феєрія Денс»; 
Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна»; 
Ансамбль народного танцю 
«Броварчаночка»; 
Хореографічний ансамбль «Вікторія»; 
Гурток сольного співу «Браво»; 
Ансамбль естрадного вокалу «Sun Rise». 

225 

4. Міське свято до Дня 
працівників освіти 

29.09.2017 «Концерт-
хол» 

Термінал 

Народний вокальний ансамбль 
«Калинка»; 
Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 
Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 
Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка»; 
Зразковий хороеграфічний колектив 
«Феєрія Денс»; 
Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна»; 
Ансамбль народного танцю 
«Броварчаночка»; 
Ансамбль естрадного вокалу «Sun Rise». 

160 

5. Телевізійний проект   
«Все буде добре» 

15.10.2017 м.Київ Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз» 

8 

6. Відбірковий етап 
Обласного 

профорієнтаційного 
змагально-мотиваційного 

заходу 
 «Обери майбутнє» 

08.11.2017 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка»; 

Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна»  

12 
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7. Церемонія відкриття 
Навчально-практичного 

центру                
«Снєжка» 

09.11.2017 Броварський 
професійни

й ліцей  
м. Бровари 

Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 

Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка» 

 

61 

8. Творчий вечір Члена 
національної спілки 

письменників України 
Лариси Петрової 

«Якщо душа кличе» 
 

09.11.2017 Палац 
творчості 
дітей та 
юнацтва 

- - 

9. Міський фестиваль 
творчості дітей-інвалідів  

«Повір у себе» 

01.12.2017 МКЦ 
«Прометей» 

Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна» 

17 

10. Майстер-клас та загальні 
збори Київського 

обласного осередку 
Національної 

хореографічної спілки 
України 

12.12.2017 ПТДЮ Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея» 

53 

11. Святковий концерт 
до Дня Святого Миколая 

«Вже надходить ніч 
чарівна» 

18.12.2017 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка», 

Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка», Ансамбль естрадного 

вокалу «Sun Rize», Ансамбль народного 
танцю «Броварчаночка». 

95 

12.  Марафон новорічних 
свят  

«Від Миколая до Різдва» 

19.12.2017 Майдан 
Свободи 

Ансамбль естрадного вокалу «Sun Rize» 13 

13. Ювілейний концерт 
Зразкового ансамблю 
спортивно-бального 

танцю «Елеріна» 

22.12.2017 МКЦ 
«Прометей» 

Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна» 

190 

14. Передноворічний 
концерт   

23.12.2017 ПТДЮ ВІА «Дивосил» 18 

15. Святковий концерт  
«Хай усіх єднає пісня!» 

25.12.2017 ПТДЮ Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка» 

55 

16. Театральна вистава 
«Снігова королева» 

та розважально-
анімаційна програма 

26.12.2017 ПТДЮ Гурток «Театр казок» та   
організаційно-масовий відділ 

48 
анімація 

200 
 

17. Театральна вистава 
«Снігова королева» 

та розважально-
анімаційна програма 

26.12.2017 ПТДЮ Гурток «Театр казок» та       
організаційно-масовий відділ 

48 
анімація 

248 
 

18. Новорічна дискотека 27.12.2017 ПТДЮ 
 

Для усіх вихованців закладу 90 

19.  Новорічний концерт 28.12.2017 ПТДЮ Ансамбль естрадного вокалу «SunRize» 20 
20. Вистава «Рукавичка» 27.12.2017 ПТДЮ Гурток інтелектуального розвитку 

«Всезнайко» 
15 

21. Новорічний концерт 03.01.2018 ПТДЮ Гурток сольного співу «Браво» 25 
22. Театральна вистава 

«Вовк і пес» 
11.01.2018 ПТДЮ Гурток «Театр казок» 36 

23. Святкове дійство 
«Різдвяні дзвони -2018» 

18.01.2018 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка»; 

Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 

Зразковий хореографічний ансамбль 

237 
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«Каприз»; 
Зразковий театр народної пісні 

«Слов’яночка»; 
Зразковий хороеграфічний колектив 

«Феєрія Денс»; 
Зразковий ансамбль спортивно-бального 

танцю «Елеріна»; 
ансамбль народного танцю 

«Броварчаночка»; 
Хореографічний ансамбль «Вікторія»; 

Гурток сольного співу «Браво»; 
ансамбль естрадного вокалу «Sun Rise» 

24. Зустріч французької 
делегації міста-

побратима       
Фонтене-су-буа 

25.01.2018 ПТДЮ Гурток юних шанувальників художнього 
слова «Горислово», 

Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея», 

Зразковий театр народної пісні 
«Словʼяночка» 

70 

25. Святковий концерт для 
працівників 

будівельної компанії 
«Атлант» 

27.01.2018 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка»; 

Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 

Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 

Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка»; 

Зразковий хороеграфічний колектив 
«Феєрія Денс»; 

Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна»; 

ансамбль народного танцю 
«Броварчаночка»; 

Хореографічний ансамбль «Вікторія»; 
гурток сольного співу «Браво»; 

ансамбль естрадного вокалу «Sun Rise» 
 

212 

26. Концерт присвячений 
зустрічі випускників 

БЗОШ №1 

03.02.2018 БЗОШ №1 Зразковий хореографічний ансамбль; 
«Каприз»; ансамбль народного танцю 

«Броварчаночка» 
 

36 

27. Розширене засідання 
колегії департаменту 
освіти і науки КОДА 

 

15.02.2018 ПТДЮ Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна»; 

Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 

Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка» 

 

70 

28. Обласний етап 
Всеукраїнського 

конкурсу  
«Джерело творчості» 

16.02.2018  ПТДЮ Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 

Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка»; 

Зразковий хороеграфічний колектив 
«Феєрія Денс»; 

Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 

ансамбль народного танцю 
«Броварчаночка»; 

ансамбль естрадного вокалу «Sun Rise». 
 

114 
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29. Презентація 
літературно-

мистецького альманаху 
«Огнищани» 

 

23.02.2018 ПТДЮ Гурток юних шанувальників художнього 
слова «Горислово» 

20 

30. Майстер-клас з 
європейської програми 
зі спортивно-бальних 

танців 
 

25.02 та 
04.03. 2018 

ПТДЮ Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна» 

50 

31. Звітний концерт 
зразкового ансамблю 
спортивно-бального 
танцю «Елеріна» з 
нагоди здобуття 

почесного звання 
«Народний художній 

колектив» 
 

01.03.2018 ПТДЮ Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна»; Народний вокальний 

анспмбль «Калинка»; 
ансамбль естрадного вокалу «Sun Rize». 

179 

32. Концерт 
 «А жінка в світ 

приходить для любові» 
 

07.03.2018 МКЦ 
«Прометей» 

Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз» 

29 

33. Звітне відкрите 
занняття у 

хореографічному 
ансамблі «Вікторія» 

17.03.2018 ПТДЮ Хореографічний ансамбль «Вікторія» 88 

34. Науково-практичний 
семінар для молодих 

вчителів 
Кіровоградщини 

 

30.03.2018 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка»; 

Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка»; 

Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 

Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 

ансамбль народного танцю 
«Броварчаночка»; 

Зразковий ансамбль спортивно-бального 
танцю «Елеріна» 

 

124 

35. Персональна виставка 
керівника гуртка 

«Трикутник» 
Карманської Олени 

Віталіївни 
 

01.04.2018 Броварський 
краєзнавчий 

музей 

Зразкова студія образотворчого 
мистецтва «Вернісаж»; 

Гурток  образотворчого мистецтва 
«Трикутник» 

26 

36. Звітний концерт 
Зразкового 

хореографічного 
ансамблю «Каприз» з 

нагоди присвоєння 
почесного звання 

«Народний художній 
колектив» 

 

05.04.2018 ПТДЮ Зразковий хореографічний ансамбль 
«Каприз»; 

ансамбль естрадного вокалу «Sun Rize»; 
Зразковий театр народної пісні 

«Cлов’яночка» 

93 
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37. Церемонія підписання 
Меморандуму про 

співпрацю 
«Інклюзивна освіта» 

11.04.2018 ПТДЮ Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея»; 

Гурток «Театр казок»; 
Народний вокальний ансамбль 

«Калинка»; 
Ансамбль народного танцю 

«Броварчаночка» 
 

63 

38. Ювілейний концерт 
Народного вокального 
ансамблю «Калинка» 

 

20.04.2018 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка» 

55 

39. День цивільного 
захисту 

 

26.04.2018 ПТДЮ - - 

40. Участь Народного 
вокального ансамблю 
«Калинка»у міському 

заході до Дня 
Перемоги у ІІ світовій 

війні над нацистськими 
окупантами та 

завершення війни у 
Європі 

08.05.2018 МКЦ 
«Прометей» 

Народний вокальний ансамбль 
«Калинка» 

28 

41. Звітний концерт  
«Моя земля, моя сімʼя, 

моя родина» 

12.05.2018 ПТДЮ Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка» 

55 

42. Звітний концерт  
 

15.05.2018 ПТДЮ Ансамбль естрадного вокалу   
«Sun Rize» 

16 

43. Участь у  міському 
заході  

«Творча особистість» 

17.05.2018 ПТДЮ Зразковий театр народної пісні 
«Слов’яночка», ансамбль народного 

танцю «Броварчаночка» 

56 

44. Звітний концерт 
хореографічного 

ансамблю «Вікторія» 

19.05.2018 ПТДЮ Хореографічний ансамбль 
«Вікторія», 

ансамбль естрадного вокалу   
«Sun Rize», гурток сольного співу 

«Браво» 

90 
8 
2 

45. Участь у  міському 
заході  

«Творча особистість» 

23.05.2018 ПТДЮ Народний вокальний ансамбль 
«Калинка», Народний хореографічний 

ансамбль «Галатея», Зразковий ансамбль 
спортивно-бального танцю «Елеріна», 
Зразковий хореографічний ансамбль 

«Каприз» 

86 

46. Театральна вистава 
«Дюймовочка»  

21.05.2018 
22.05.2018 

 

ПТДЮ Гурток «Театр казок» 14 
16 

47. Звітний концерт 
ансамблю народного 

танцю 
«Броварчаночка» 

24.05.2018 ПТДЮ Ансамбль народного танцю 
«Броварчаночка», ансамбль естрадного 

вокалу «Sun Rize», Зразковий театр 
народної пісні «Слов’яночка» 

116 
2 
3 

48. Конкурс постановок 26.05.2018 ПТДЮ Зразковий хореографічний колектив 
«Феєрія Денс» 

65 

49. Звітний концерт у 
гуртку сольного співу 

«Браво» 

26.05.2018 ПТДЮ Гурток сольного співу «Браво» 20 
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50. Театральна вистава 
«Всі миші люблять 

сир» 

30.05.2018 ПТДЮ Гурток «Театр казок» 24 

51. Відкриті заняття у 
Народному 

хореографічному 
ансамблі «Галатея» 

31.05.2018 ПТДЮ Народний хореографічний ансамбль 
«Галатея» 

55 

52. Флешмоб 
Святвовий концерт до 

Дня захисту дітей 

01.06.2018 Парк 
«Перемога» 

Флешмоб: Зразковий 
хореографічний ансамбль «Каприз», 
Зразковий хореографічний колектив 

«Феєрія Денс», хореографічний 
ансамбль «Вікторія» 

Святковий концерт: Зразковий 
хореографічний ансамбль «Каприз», 
Зразковий хореографічний колектив 

«Феєрія Денс», хореографічний 
ансамбль «Вікторія», Народний 
вокальний ансамбль «Калинка», 
Зразковий театр народної пісні 

«Слов’яночка»,  гурток сольного 
співу «Браво», гурток естрадного 

вокалу «Sun Rise» 

141 
136 

 
 

 


