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Керівникам органів управління 
освітою міськвиконкомів, 

райдержадміністрації,  
об’єднаних територіальних громад 

 
Директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування 

 
Про порядок проведення  
Полтавським ОЦЕВУМом 
обласних масових заходів 

 
Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), як обласний методико-координаційний та навчально-
виховний заклад позашкільної освіти, повідомляє, що разом з Департаментом освіти і 
науки Полтавської ОДА є співорганізатором 32-х щорічних обласних масових заходів для 
учнівської молоді і педагогів закладів освіти (20 фестивалів, конкурсів та інших масових 
заходів для учнівської молоді, 12 постійно діючих обласних методичних об’єднань 
педагогічних працівників). 

Всі зазначені заходи проводяться відповідно до положень, затверджених наказом 
Департаменту освіти і науки ОДА та зареєстрованих у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Полтавській області, з якими пропонуємо ознайомитися на сайті 
ОЦЕВУМу за посиланням: http://www.ocevum.pl.ua/konkursi-i-festivali. 

 
З метою створення оптимальних умов для організації і проведення обласних масових 

заходів доводимо до відома Порядок проведення Полтавським ОЦЕВУМом заходів, 
запланованих на період з лютого по жовтень 2020 року (додаток 1). 

 
Звертаємо увагу, що допускається спільне проведення відбіркових етапів відповідних 

заходів за умови узгодження органами управління освітою міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад єдиного порядку проведення та 
формування спільних оргкомітетів і складу журі. 

 
Заявки конкурсантів, подані після встановлених термінів та не належно оформлені, 

оргкомітетами розглядатися не будуть. 
 
 

Директор 
 

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 

Олександр Рець (0532) 56-23-66 
 
 



Додаток до листа ОЦЕВУМ 
від 30.01.2020 № 40 

 
 

Порядок проведення Полтавським ОЦЕВУМом обласних масових заходів у період з лютого по жовтень 2020 року 
 

Назва заходу та координатор Порядок проведення відбіркових етапів Порядок проведення обласного етапу 
Обласний фестиваль-конкурс 
„ГуморFEST” 
 
координатор заходу: 
Рець Олександр Вікторович 
 
Підстава для проведення у поточному н.р.: 
лист ДОН від 11.10.2019 № 03.02-18/2471 
наказ ДОН від 28.01.2020 № 31 

І-й (відбірковий) етап у містах обласного 
підпорядкування, районах, об’єднаних територіальних 
громадах проведений до 24 січня 2020 року. 
 

До участі у ІІ-му (зональному) етапі допускаються команди-переможці  
І-го етапу – 1 команда від кожного міста обласного підпорядкування  
(від Полтави - 3, від Кременчука - 2), району, ОТГ та закладу освіти обласного 
підпорядкування. 
 
ІІ-й (зональний) етап буде проведено за територіальним принципом: 
5 лютого – м. Хорол; 
6 лютого – Щербанівська  ОТГ; 
11 лютого – смт. Шишаки; 
12 лютого – м. Кременчук. 
 
За результатами проведення зональних змагань, оргкомітетом буде прийнято 
рішення про проведення півфінальних ігор, які можуть відбутися орієнтовно 
25-27 лютого 2020 року. 
 
Фінальна гра відбудеться в ОЦЕВУМі 13 березня 2020 року. 
 

Обласний конкурс образотворчого 
мистецтва „Барвисте перевесло” 
серед вихованців закладів 
позашкільної освіти  
 
координатор заходу: 
Дешко Наталія Антонівна 
 

Проведення відбіркових етапів не передбачено До участі у обласному конкурсі допускаються не більше 6-ти вихованців від 
кожного закладу позашкільної освіти, по одному у кожній віковій категорії 
відповідно до номінації. 
 
Обласний конкурс відбудеться в ОЦЕВУМі 20 лютого 2020 року 
 

Обласний фестиваль-конкурс 
театральних колективів „Браво”  
 
координатор заходу: 
Зірка Юлія Сергіївна  
 

І-й (відбірковий) етап у містах обласного 
підпорядкування, районах, об’єднаних територіальних 
громадах має бути проведений до 10 березня 2020 року.  
 
(дати, формат та порядок проведення визначаються 
місцевими оргкомітетами) 
 

До участі у ІІ-му (відбірковому) етапі допускаються колективи-переможці І-го 
етапу – 1 колектив від кожного міста обласного підпорядкування, району, ОТГ 
та закладу освіти обласного підпорядкування.  
До 13 березня 2020 року учасники повинні зареєструватися на сайті ОЦЕВУМу 
за посиланням http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Bravo та 
надіслати гіперпосилання на відео-файл, завантажений на файлообмінник 
Google-диск (фрагмент вистави тривалістю до 30 хвилин, зняті одним 
загальним планом, без монтажу). 
 
До участі у ІІІ-му обласному етапі допускаються колективи-переможці 
ІІ-го етапу відібрані членами журі за результатами відеоперегляду вистав.  
 

Обласний фестиваль-конкурс відбудеться в ОЦЕВУМі 26 березня 2020 року 
 



Назва заходу та координатор Порядок проведення відбіркових етапів Порядок проведення обласного етапу 
Обласний фестиваль-конкурс 
„Молодь обирає здоров’я” 
 
координатор заходу: 
Зірка Юлія Сергіївна  
 

І-й (відбірковий) етап 
у містах обласного підпорядкування, районах, об’єднаних 
територіальних громадах має бути проведений  
до 10 березня 2020 року. 
 
(дати, формат та порядок проведення визначаються 
місцевими оргкомітетами) 
 

До участі у ІІ-му (заочному) етапі допускаються команди-переможці  
І-го етапу – 1 команда від кожного міста обласного підпорядкування, району, 
ОТГ та закладу освіти обласного підпорядкування.  
До 15 березня 2020 року учасники повинні зареєструватися на сайті ОЦЕВУМу 
за посиланням http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Molod-
obyraie-zdorovia та надіслати гіперпосилання на відео-файл, завантажений на 
файлообмінник Google-диск (виступ команди знятий одним загальним планом, 
без монтажу). 
 
До участі у ІІІ-му обласному етапі допускаються команди-переможці  
ІІ-го етапу відібрані членами журі за результатами відеоперегляду виступів 
команд.  
 

Роботи переможців І-го етапу у конкурсах плакатів, фотографій, художніх робіт 
подаються оргкомітету до 1 квітня 2020 року після реєстрації на сайті 
ОЦЕВУМу. 
 
Обласний огляд відбудеться в ОЦЕВУМі 10 квітня 2020 року 
 

Обласний конкурс на найкраще 
родинне дерево „Нашому роду нема 
переводу” 
 
координатор заходу: 
Разінькова Ніна Іванівна 
 

Проведення відбіркових етапів не передбачено До участі у обласному конкурсі допускаються роботи учнів і вихованців 
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та закладів освіти 
обласного підпорядкування дошкільного і молодшого шкільного віку, які 
подаються оргкомітету до 1 квітня 2020 року 
 
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі  
14 квітня 2020 року 
 

Обласний фестиваль-конкурс 
„Першоцвіт” серед вихованців 
закладів інтернатного типу  
 
координатор заходу: 
Окара Алла Миколаївна 
 

Проведення відбіркових етапів не передбачено До участі у обласному фестивалі-конкурсі допускаються колективи і окремі 
виконавці закладів інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного 
типу) обласного підпорядкування.  
Заявки на участь подати до 14 квітня 2020 року. 
 

Обласні огляди відбудуться в ОЦЕВУМі 24 та 29 квітня 2020 року 
 

Обласний огляд-конкурс художньої 
самодіяльності „Нове покоління” 
серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
 
координатор заходу: 
Синягівська Ірина Сергіївна 
 

Для участі у І відбірковому (заочному) етапі учасники 
повинні зареєструватися на сайті ОЦЕВУМу за 
посиланням http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-
festyvali/Nove-pokolinnya та надіслати гіперпосилання на 
відео-файл, кожного номеру окремо у відповідній 
номінації, але не більше 10-ти від закладу, завантажений 
на файлообмінник Google-диск.  
 

До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються колективи і окремі 
виконавці, учасники І-го етапу – відібрані членами журі за результатами 
відеоперегляду виступів. 
 
Обласний огляд відбудеться в ОЦЕВУМі 09 квітня 2020 року 
 

Обласний огляд-конкурс художньої 
самодіяльності закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти 
„Веселка” 
 

І-й (відбірковий) етап 
у містах обласного підпорядкування, районах, об’єднаних 
територіальних громадах має бути проведений  
до 31 березня 2020 року. 
 

До участі у ІІ-му (заочному) етапі допускаються переможці І-го етапу –  
не більше 5 номерів від кожного міста обласного підпорядкування, району, 
ОТГ.  
 
 



Назва заходу та координатор Порядок проведення відбіркових етапів Порядок проведення обласного етапу 
координатор заходу: 
Зірка Юлія Сергіївна  
 

(дати, формат та порядок проведення визначаються 
місцевими оргкомітетами) 
 

До 10 квітня учасники повинні зареєструватися на сайті ОЦЕВУМу за 
посиланням http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Veselka та 
надіслати гіперпосилання на відео-файл, кожного номеру окремо у відповідній 
номінації, завантажений на файлообмінник Google-диск.  
 
До участі у ІІІ-му (обласному) етапі допускаються колективи і окремі 
виконавці, учасники ІІ-го етапу – відібрані членами журі за результатами 
відеоперегляду виступів. 
 
Обласний огляд відбудеться в ОЦЕВУМі 5 травня 2020 року 
 

Обласний фестиваль майстер-
класів художньої творчості для 
дітей з особливими освітніми 
потребами 
 
координатори заходу: 
Зірка Юлія Сергіївна і Дешко Наталія Антонівна 
 

Проведення відбіркових етапів не передбачено До участі у заході запрошуються діти з особливими освітніми потребами 
закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) 
освіти та закладів інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного 
типу) обласного підпорядкування. 
Інформацію про бажаючих взяти участь у майстер-класах, вказавши обрані 
жанри та напрями, враховуючи інтереси дітей подати оргкомітету до 22 квітня 
2020 року. 
 
Обласний фестиваль відбудеться в ОЦЕВУМі 15 травня 2020 року 
 

Обласний конкурс „Мозаїка 
творчої майстерності” серед 
педагогів закладів позашкільної 
освіти на кращі методичні розробки 
художньо-естетичного напряму  
 
координатор заходу: 
Окара Алла Миколаївна 
 

І-й (відбірковий) етап  
у закладах позашкільної освіти має бути проведений  
до 20 травня 2020 року 
 

До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються роботи переможців  
І-го етапу, які необхідно надати оргкомітету до 1 червня 2020 року. 
 
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі  
11 червня 2020 року 
 

Обласний конкурс „Калейдоскоп 
творчих здобутків” серед педагогів 
закладів інтернатного типу на 
кращі методичні розробки з 
художньо-естетичного напряму 
 
координатор заходу: 
Окара Алла Миколаївна 
 

І-й (відбірковий) етап  
у закладах інтернатного типу має бути проведений  
до 20 травня 2020 року 
 

До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються роботи переможців  
І-го етапу, які необхідно надати оргкомітету до 1 червня 2020 року. 
 
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі  
11 червня 2020 року 

Обласний фестиваль-конкурс 
ігрових програм „Територія гри” 
 
координатор заходу: 
Зірка Юлія Сергіївна  
 

І-й (відбірковий) етап  
у містах обласного підпорядкування, районах, об’єднаних 
територіальних громадах має бути проведений  
до 30 червня 2020 року. 
 
(дати, формат та порядок проведення визначаються 
місцевими оргкомітетами) 

До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються колективи-переможці  
І-го етапу – 1 колектив від кожного міста, району, ОТГ та закладу освіти 
обласного підпорядкування. 
До 05 вересня 2020 року учасники повинні зареєструватися на сайті ОЦЕВУМу 
за посиланням http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Terytoriia-gry. 
 
Обласний фестиваль-конкурс відбудеться в ОЦЕВУМі 17 вересня 2020 року 



Назва заходу та координатор Порядок проведення відбіркових етапів Порядок проведення обласного етапу 
Обласний конкурс мініатюр серед 
педагогів декоративно-ужиткового 
та образотворчого мистецтва 
закладів позашкільної освіти 
 
координатор заходу: 
Дешко Наталія Антонівна 
 

І-й (відбірковий) етап  
у містах обласного підпорядкування, районах, об’єднаних 
територіальних громадах має бути проведений  
до 18 вересня 2020 року. 
 

До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються роботи переможців  
І-го етапу, які необхідно надати оргкомітету до 25 вересня 2020 року. 
 
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі  
29 вересня 2020 року. 

Засідання обласних методичних 
об’єднань педагогічних працівників 

Проводяться протягом року згідно з графіком, 
затвердженого листом ДОН від 09.01.2020 № 03.02-18/24 

 
 

Заступник директора з виховної роботи 
 

Олександр РЕЦЬ 
 


