
№ 
з/п Масові заходи (формат проведення) Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

1 Обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 
закладів позашкільної освіти (заочний)

16.10.2020
подача робіт 
до 06.10.2020

2 Обласна літературна вітальня «За обрій» (дистанційний) + +

3 Обласний конкурс вокалістів серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
«Срібна підкова»  (дистанційний)

12.11.2020
подача робіт 
до 05.11.2020

4 Обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів (дистанційний)
25.11.2020
подача робіт 
до 15.11.2020

5 Обласний конкурс з декоративно-прикладного мистецтва «Розмай дитячих мрій» серед вихованців 
закладів інтернатного типу (дистанційний)

26.11.2020
подача робіт 
до 18.11.2020

6 Обласний захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю «Нам все під силу!» (дистанційний)
03.12.2020

реєстрація
до 20.11.2020

7 Обласний фестиваль майстер-класів художньої творчості для дітей з особливими потребами  (дистанційний)
28.01.2021

реєстрація
до 10.01.2021

8 Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
(заочний)

19.02.2021
подача робіт 
до 05.02.2021

9 Обласний конкурс дитячої казки (заочний)
23.02.2021
подача робіт 
до 08.02.2021

10 Обласний конкурс з образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло» серед вихованців 
закладів позашкільної освіти (дистанційний)

24.02.2021
подача робіт 
до 12.02.2021

11 Обласний фестиваль-конкурс театральних колективів «Браво» (дистанційний)
25.03.2021

реєстрація
до 20.03.2021

12 Обласний фестиваль-конкурс «ГуморFEST» (дистанційний)
31.03.2021

реєстрація
до 14.02.2021

13 Обласний конкурс художньої самодіяльності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
«Нове покоління» (дистанційний)

08.04.2021
реєстрація

до 15.03.2021

14 Обласний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» (дистанційний)
20.04.2021

реєстрація
до 31.03.2021

15 Обласний конкурс на найкраще родинне дерево «Нашому роду нема переводу» (заочний)
22.04.2021
подача робіт 
до 10.04.2021

16 Обласний фестиваль-конкурс «Першоцвіт» серед вихованців закладів інтернатного типу (дистанційний)
23.04.2021

реєстрація
до 16.04.2021

17 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (заочний)
14.05.2021
подача робіт 
до 10.05.2021

18 Обласний конкурс художньої самодіяльності учнів і вихованців закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти «Веселка» (дистанційний)

20.05.2021
реєстрація

до 25.04.2021

19 Обласний конкурс «Мозаїка творчої майстерності» серед педагогів закладів позашкільної освіти 
на кращі методичні розробки художньо-естетичного напряму (заочний)

11.06.2021
подача розробок 

до 01.06.2021

20 Обласний конкурс «Калейдоскоп творчих здобутків» серед педагогів закладів інтернатного типу 
на кращі методичні розробки з художньо-естетичного напряму (заочний)

11.06.2021
подача розробок 

до 01.06.2021

21 Обласний конкурс сценаріїв (заочний)
15.06.2021

подача розробок 
до 01.06.2021

План-календар проведення Полтавським ОЦЕВУМ обласних масових заходів у 2020–2021 н.р.


