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Керівникам органів управління освітою
міськвиконкомів, райдержадміністрації,
об’єднаних територіальних громад
Керівникам закладів позашкільної та
професійної (професійно-технічної)
освіти
Керівникам закладів інституційного
догляду та виховання дітей
(інтернатного типу) обласного
підпорядкування

Про порядок проведення
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
36-х щорічних обласних масових заходів для учнівської молоді і педагогів закладів
освіти (24 фестивалі, конкурси та інші масові заходи, 12 постійно діючих обласних
методичних об’єднань педагогічних працівників). Положення про проведення
відповідних заходів доступні для ознайомлення на офіційному сайті ОЦЕВУМу.
У зв’язку з карантинними обмеженнями та запровадженням посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
з метою створення оптимальних умов для організації і проведення обласних
масових заходів проведено коригування Плану роботи ОЦЕВУМу на період
до 01.01.2021 року та затверджено порядок проведення ОЦЕВУМом обласних
масових заходів у 2020-2021 н.р. (додається).
Звертаємо увагу, що при зміні епідемічної ситуації у відповідному порядку
проведення заходів можливі додаткові зміни, які пропонуємо відслідковувати на
офіційному сайті ОЦЕВУМу (http://www.ocevum.pl.ua).

Директор

Олександр Рець (0532) 60 67 43

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ

Додаток до листа ОЦЕВУМ
від 01.10.2020 № 255

Порядок проведення Полтавським ОЦЕВУМом обласних масових заходів у 2020-2021 н.р.
Назва заходу та координатор
Обласний
фестиваль-конкурс
ігрових
програм «Територія гри»

Порядок проведення відбіркових етапів

Порядок проведення обласного етапу
У поточному навчальному році обласний фестиваль-конкурс
проводитися не буде

координатор заходу:
Зірка Юлія Сергіївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/Terytoriia-gry

Обласний конкурс мініатюр серед педагогів
декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва закладів позашкільної освіти
(тема конкурсного завдання:
«Театральні маски країн світу»)

І (відбірковий) етап має бути проведений
до 05 жовтня 2020 року

До участі у обласному конкурсі допускаються роботи переможців І
етапу, які подаються оргкомітету до 06 жовтня 2020 року.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
16 жовтня 2020 року

координатор заходу:
Федоренко Оксана Олексіївна
Підстава для проведення у поточному н.р.:
лист ДОН від 01.09.2020 № 03.02-18/1840
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Konkursminiatiur

Обласний конкурс вокалістів серед учнів
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти «Срібна підкова»
(тема конкурсного завдання:
«Українська фольк-музика. Новий формат»)

І (відбірковий) етап має бути проведений
до 30 жовтня 2020 року

До участі в обласному конкурсі допускається 1 учасник від закладу.
Реєстрація учасників та подача конкурсних робіт
до 05 листопада 2020 року
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться у онлайн-форматі
12 листопада 2020 року

координатор заходу:
Синягівська Ірина Сергіївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Sribnapidkova

Обласний конкурс відеороликів, презентацій
та буктрейлерів
координатор заходу:
Лебідь Яна Володимирівна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Konkursvideorolykiv-prezentatsii-ta-buktreileriv

І (відбірковий) етап має бути проведений
до 12 листопада 2020 року

До участі у обласному конкурсі допускаються роботи переможців
І етапу, які подаються оргкомітету до 15 листопада 2020 року.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться у онлайн-форматі
25 листопада 2020 року

Назва заходу та координатор
Обласний конкурс з декоративно-прикладного мистецтва «Розмай дитячих мрій» серед
вихованців закладів інтернатного типу

Порядок проведення відбіркових етапів
Проведення відбіркових етапів не передбачено

координатор заходу:
Олексієнко Людмила Валеріївна

Порядок проведення обласного етапу
До участі в обласному конкурсі кожен заклад інституційного догляду та
виховання дітей (інтернатного типу) подає до 18 листопада 2020 року
не більше 4-х робіт (по одній в кожній номінації).
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
26 листопада 2020 року

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Rozmaydityachih-mriy

Обласний захід до Міжнародного дня людей
з інвалідністю «Нам все під силу!»

Проведення відбіркових етапів не передбачено

координатори заходу:
Зірка Юлія Сергіївна і
Федоренко Оксана Олексіївна
Підстава для проведення у поточному н.р.:
лист ДОН від 22.09.2020 № 03.02-18/1972

Обласний захід буде проведено у онлайн-форматі
03 грудня 2020 року

http://www.ocevum.pl.ua/proekty/Nam-vse-pid-silu

Обласний
фестиваль
майстер-класів
художньої творчості для дітей з особливими
потребами

Проведення відбіркових етапів не передбачено

координатори заходу:
Зірка Юлія Сергіївна і
Федоренко Оксана Олексіївна

До участі у заході запрошуються діти з особливими освітніми потребами
закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійнотехнічної) освіти та закладів інституційного догляду та виховання дітей
(інтернатного типу) обласного підпорядкування.
Реєстрація учасників до 10 січня 2021 року.
Обласний фестиваль відбудеться в ОЦЕВУМі у онлайн-форматі
28 січня 2021 року

http://www.ocevum.pl.ua/proekty/Festival-mayster-klasiv

Обласна виставка-конкурс декоративноужиткового і образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край»

До участі у заході запрошуються вихованці закладів позашкільної освіти
і закладів інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного
типу) обласного підпорядкування, учні закладів загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти з особливими освітніми
потребами.
Реєстрація учасників заходу до 20 листопада 2020 року за посиланням
https://bit.ly/3c5Gs82.

І (відбірковий) етап має бути проведений
до 01 лютого 2021 року

координатор заходу:
Федоренко Оксана Олексіївна

До участі у обласному конкурсі допускаються 8-10 робіт від кожної ОТГ
та закладу освіти обласного підпорядкування, які подаються оргкомітету
до 05 лютого 2021 року.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
19 лютого 2021 року

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Znai-iliuby-svii-krai

Обласний конкурс дитячої казки
(тема конкурсних робіт буде повідомлена
у грудні 2020 року)
координатор заходу:
Лебідь Яна Володимирівна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Konkursdytiachoi-kazky

І (відбірковий) етап має бути проведений
до 01 лютого 2021 року

До участі у обласному етапі допускаються роботи переможців І-го етапу
– 3 учасники від кожної ОТГ та закладу освіти обласного
підпорядкування (по одному в кожній віковій), які необхідно подати
до 08 лютого 2021 року
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
23 лютого 2021 року

Назва заходу та координатор
Обласний конкурс образотворчого мистецтва
серед вихованців закладів позашкільної
освіти «Барвисте перевесло»

Порядок проведення відбіркових етапів
Проведення відбіркових етапів не передбачено

координатор заходу:
Федоренко Оксана Олексіївна

Порядок проведення обласного етапу
До участі в обласному конкурсі допускаються роботи не більше 6-ти
вихованців від кожного закладу позашкільної освіти (по одному у
кожній віковій категорії відповідно до номінації), які необхідно подати
оргкомітету до 12 лютого 2021 року
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
24 лютого 2021 року

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/Barvyste-pereveslo

Обласний фестиваль-конкурс театральних
колективів «Браво»

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 10 березня 2021 року.

координатор заходу:
Зірка Юлія Сергіївна

(дати, формат та порядок проведення визначаються
місцевими оргкомітетами)

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Bravo

До участі у обласному етапі допускаються колективи-переможці
І-го етапу – 1 колектив від кожної ОТГ та закладу освіти обласного
підпорядкування.
Реєстрація учасників до 20 березня 2021 року.
Учасник надсилає гіперпосилання на відео-файл, завантажений на
Google-диск (фрагмент вистави тривалістю до 30 хвилин, знятий
одним загальним планом, без монтажу).
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
25 березня 2021 року

Обласний фестиваль-конкурс «ГуморFEST»
координатор заходу:
Рець Олександр Вікторович
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/GymorFEST

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 10 лютого 2021 року
(дати, формат та порядок проведення визначаються
місцевими оргкомітетами)

До участі у ІІ-му (зональному) етапі допускаються команди-переможці
І-го етапу – 1 команда від кожної ОТГ (від Полтави - 3, від Кременчука 2) та закладу освіти обласного підпорядкування.
Реєстрація учасників до 14 лютого 2021 року.
Фінальна гра відбудеться в ОЦЕВУМі у онлайн-форматі
31 березня 2021 року

Для участі у І відбірковому (заочному) етапі учасники
повинні до 15 березня 2021 року зареєструватися на
сайті ОЦЕВУМу та надіслати гіперпосилання на
відео-файл, кожного номеру окремо у відповідній
номінації, але не більше 10-ти від закладу,
завантажений на 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 фестиваль-конкурс «Молодь обирає
здоров’я»

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 12 березня 2021 року.

координатор заходу:
Зірка Юлія Сергіївна

(дати, формат та порядок проведення визначаються
місцевими оргкомітетами)

До участі у обласному етапі допускаються команди-переможці
І-го етапу – 1 команда від кожної ОТГ та закладу освіти обласного
підпорядкування.
До 31 березня 2020 року учасники мають зареєструватися та надіслати
гіперпосилання на відео-файл, завантажений на Google-диск
(виступ команди знятий одним загальним планом, без монтажу).

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

Обласний огляд (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
08 квітня 2021 року

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Novepokolinnya

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Molodobyraie-zdorovia

Роботи переможців І-го етапу у конкурсах плакатів, фотографій,
художніх робіт подаються оргкомітету до 10 квітня 2021 року після
реєстрації на сайті ОЦЕВУМу.

Назва заходу та координатор

Обласний конкурс на найкраще родинне
дерево «Нашому роду нема переводу»

Порядок проведення відбіркових етапів

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 31 березня 2021 року.

координатор заходу:
Разінькова Ніна Іванівна

До участі у обласному конкурсі допускаються роботи переможців
І етапу (не більше 3-х робіт у кожній віковій категорії.), які подаються
оргкомітету до 10 квітня 2021 року
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
22 квітня 2021 року

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/Nashomu-rodu-nema-perevodu

Обласний фестиваль-конкурс «Першоцвіт»
серед вихованців закладів інтернатного типу

Порядок проведення обласного етапу
Обласний фестиваль (засідання журі ) відбудеться в ОЦЕВУМі
20 квітня 2021 року

Проведення відбіркових етапів не передбачено

координатор заходу:
Олексієнко Людмила Валеріївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/Pershotsvit

До участі у обласному фестивалі-конкурсі допускаються колективи і
окремі виконавці закладів інституційного догляду та виховання дітей
(інтернатного типу) обласного підпорядкування.
До 16 квітня 2021 року учасники мають зареєструватися та надіслати
гіперпосилання на відео-файл, кожного номеру окремо у відповідній
номінації, завантажений на Google-диск (виступ знятий одним
загальним планом, без монтажу).
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
23 квітня 2021 року

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
творчості дітей та учнівської молоді «За нашу
свободу»

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 01 травня 2021 року.

координатор заходу:
Федоренко Оксана Олексіївна

Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
14 травня 2021 року

http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursi-i-festivali/Za-nashusvobodu

Обласний конкурс художньої самодіяльності
учнів і вихованців закладів загальної
середньої та позашкільної освіти «Веселка»
координатор заходу:
Зірка Юлія Сергіївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Veselka

До участі у обласному конкурсі допускаються роботи учнів і вихованців
закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) освіти, інституційного догляду та виховання дітей
(інтернатного типу) обласного підпорядкування віком від 7 до 18 років,
які подаються оргкомітету до 10 травня 2020 року

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 20 квітня 2021 року.

До участі у ІІ-му (заочному) етапі допускаються переможці І-го етапу –
не більше 5 номерів від кожної ОТГ.

(дати, формат та порядок проведення визначаються
місцевими оргкомітетами)

До 25 квітня 2021 року учасники повинні зареєструватися та надіслати
гіперпосилання на відео-файл, кожного номеру окремо у відповідній
номінації, завантажений на Google-диск (виступ знятий одним
загальним планом, без монтажу).
До участі у ІІІ-му (обласному) етапі допускаються колективи і окремі
виконавці, учасники ІІ-го етапу – відібрані членами журі за
результатами відеоперегляду виступів.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
20 травня 2021 року

Назва заходу та координатор
Обласний
конкурс
«Мозаїка
творчої
майстерності» серед педагогів закладів
позашкільної освіти на кращі методичні
розробки художньо-естетичного напряму

Порядок проведення відбіркових етапів
І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 20 травня 2021 року

Порядок проведення обласного етапу
До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються роботи переможців
І-го етапу, які необхідно надати оргкомітету до 1 червня 2021 року.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
11 червня 2021 року

координатор заходу:
Окара Алла Миколаївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/Mozayika-tvorchoyi-maysternosti

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

І-й (відбірковий) етап має бути проведений
до 20 травня 2021 року

До участі у ІІ-му (обласному) етапі допускаються роботи переможців
І-го етапу, які необхідно надати оргкомітету до 1 червня 2021 року.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
11 червня 2021 року

координатор заходу:
Окара Алла Миколаївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-ifestyvali/Kaleydoskop-tvorchih-zdobutkiv

Обласний конкурс сценаріїв

Проведення відбіркових етапів не передбачено

координатор заходу:
Зірка Юлія Сергіївна
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursy-i-festyvali/Konkursscenariyiv

Засідання обласних методичних об’єднань
педагогічних працівників

Заступник директора з виховної роботи

До участі у конкурсі допускаються роботи педагогів закладів
позашкільної освіти, які необхідно надати оргкомітету до 01 червня
2021 року.
Обласний конкурс (засідання журі) відбудеться в ОЦЕВУМі
15 червня 2021 року

Проводяться протягом року згідно з графіком,
затвердженого листом ДОН від 09.01.2020 № 03.02-18/24 (дистанційно в онлайн-форматі)

Олександр РЕЦЬ

