
  

 

 
 

  

 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 

 

 

Н А К А З  

 
 

19 січня 2017року                                  м. Київ                                № 01-09 
 

 

Про організацію та проведення  

всеукраїнських і міжнародних масових  

заходів з дітьми та учнівської молоді у  

2017 році 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» та з 

метою своєчасної підготовки методичного супроводу масових заходів 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

 1. Завідуючим відділами, лабораторіями та іншим працівникам 

Українського державного центру позашкільної освіти відповідальним за 

організацію та проведення масових заходів та семінарів практикумів (додаток 

1, 2): 

 - своєчасно здійснювати заходи щодо організації та проведення у 2017 році 

всеукраїнських і міжнародних масових заходів з дітьми та учнівською 

молоддю, семінарів – практикумів для педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів: 

 - ні пізніше ніж за півтора місяця до початку проведення заходу підготувати 

для подання на Міністерство освіти і науки України лист-виклик, план, 

програму та умови проведення заходу; лист-виклик і умови проведення заходу 

для повідомлення директорів позашкільних навчальних закладів України; 

 - не пізніше ніж на наступний день після завершення  заходу підготувати на 

сайт Українського державного центру позашкільної освіти та сайт 

Міністерства освіти і науки України інформацію про підсумки проведення 

заходу; 



 - у 3-денний термін, після проведення заходу, підготувати наказ про 

підсумки проведення та подати заступникам директора, згідно напрямів 

роботи; 

 - розробити та подати для подальшого розміщення на сайті Українського 

державного центру позашкільної освіти умов проведення усіх Всеукраїнських 

масових заходів серед дітей та учнівської молоді на 2017 рік (не пізніше трьох 

місячного терміну до початку проведення заходу). 

2. Методистам Центру – Биковському Т.В., Бісіркіну П.М., Зубановій Н.І., 

Кардаш Н.В, Ніколайко Н.Ю., Пасхаловій Л.О., Сук Л.Е., Наумець А.Ф.: 

 - забезпечити методичний супровід всеукраїнських і міжнародних масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю, семінарів – практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у 2017 році 

(програма, план, запрошення, рекомендації та ін.). 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 

директора, а саме: науково-технічний напрям – Левіну І.Є., художньо-

естетичний напрям – Педоренко О.В. 

4. Старшому інспектору з кадрів – Шандибі Н.М. ознайомити з наказом 

працівників під розпис.  
 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
 

 

Ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу УДЦПО 

 від 19.01.2017  № 01-09 

 

План 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік  

 
№ 

з/п 

Назва заходу Місце проведення Строки 

проведення 

Відповідальна особа за 

проведення заходу 

1.  Всеукраїнські  відкриті змагання учнівської молоді  на Кубок 

України з авіамодельного спорту (повітряний бій) «Кубок пам’яті 

Небесної сотні» 

м. Київ лютий 

Міленін І.М. 

2.  Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного 

конструювання 

м. Рівне лютий-березень Калита Г.С.  

Свінцицький В.Й. 

 

3.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (кордові моделі) 

 

м. Стрий, 

(Львівська обл.) 

 

червень-липень 

Романенко С.В. 

4.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

м. Чернігів березень 

Романенко С.В. 

5.  Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність» м. Ужгород вересень-жовтень 
Левіна І.Є. 

6.  Всеукраїнський  відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові моделі) 

 

м. Миколаїв 

 

жовтень 

Романенко С.В. 

7.  Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові моделі, 

молодші школярі)  

 

м. Тульчин 

Вінницька обл. 

березень  

Романенко С.В. 



8.  Всеукраїнський конкурс-змагання  учнів  молодшого шкільного 

віку з початково-технічного моделювання 

Хмельницька, 

Чернівецька, 

Івано-

Франківська обл. 

березень-квітень 

Свінцицький В.Й. 

9.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок 

України з судномодельного спорту («М»- швидкісні 

радіокеровані) 

 

м. Полтава квітень-травень Деміденко С.С. 

10.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з повітряних 

зміїв 

 

 

Вінницька обл. 

квітень-травень 

Міленін І.М. 

11.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

ракетомодельного спорту та юних  ракетомоделістів 

 

м. Дніпро, 

м. Херсон 

квітень-травень 

Міленін І.М. 

12.  Всеукраїнські змагання учнівської молоді з картингу 

 

м. Кам’янець-

Подільський 

 

травень 

Кияниченко І.С. 

13.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі спортивної 

радіопеленгації 

 

м. Львів травень 

Малиновський Ю.М. 

14.  Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (радіокеровані 

моделі, класи шосейних перегонів) 

м. Одеса травень 

Романенко С.В. 

15.  Всеукраїнські відкриті змагання з морських багатоборств та 

акватлону 

м. Київ травень 
Захарчук І.Р. 

16.  Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість-тобі Україно!» 

 

м. Київ травень-червень 

Свінцицький В.Й. 

17.  Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання 

м. Київ травень-червень 
Свінцицький В.Й. 

18.  Всеукраїнський  шаховий  турнір м. Київ травень- 

червень Захарчук І.Р. 



19.  Всеукраїнські  відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі літаків у 

приміщенні) 

м. Марганець 

Дніпропетровськ

а обл., 

м.Кропивницьки

й 

травень- 

червень 

Міленін І.М. 

20.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту («М»- швидкісні радіокеровані) 

 

м. Глухів 

м. Київ 

червень- липень 

Деміденко С.С. 

21.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту («NS» - моделі до 600мм) 

м. Київ травень - липень 
Деміденко С.С. 

22.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (кордові моделі) 

 

м. Київ червень - липень 

Міленін І.М. 

23.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) 

 

м. Конотоп 

Сумська обл. 

червень- липень 

Міленін І.М. 

24.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок 

України з судномодельного спорту («S» -радіокеровані яхти) 

 

м. Одеса червень - липень 

Деміденко С.С. 

25.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту («S» - радіокеровані яхти) 

м. Черкаси червень - липень 
Деміденко С.С. 

26.  Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (трасові моделі, 

молодші школярі) 

 

м. Ізмаїл 

Одеська обл. 

червень 

Романенко С.В. 

27.  Кубок України  з  картингу серед  учнівської молоді 

 

м. Кам’янець-

Подільський, 

м. Тернопіль 

червень-липень 

Кияниченко І.С. 

28.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської  молоді з радіозв’язку 

на коротких хвилях та зі швидкісної  радіотелеграфії 

Херсонська обл. липень 

- серпень Малиновський Ю.М. 

29.  Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях «Зірки ефіру України» (очно-заочні) 

Херсонська обл. серпень 
Малиновський Ю.М. 



30.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (радіокеровані моделі) 

Одеська обл. серпень 
Романенко С.В. 

31.  Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(радіокеровані моделі) 

 

м. Малин 

Житомирська 

обл. 

 

серпень-

вересень 
Міленін І.М. 

32.  Фінал Чемпіонату України з картингу серед учнівської молоді м. Київ серпень-

вересень Кияниченко І.С. 

33.  Всеукраїнські змагання на Кубок УДЦПО серед учнівської зі 

спортивної радіопеленгації 

м. Київ вересень 
Малиновський Ю.М. 

34.  Всеукраїнський фестиваль технічної творчості 

«INTERPIPE  TECH  FEST» 

м. Дніпро 

 

вересень-

жовтень 

Романенко С.В., 

Деміденко С.С., 

Міленін І.М., 

Свінцицький В.Й., 

Кияниченко І.С.  
Захарчук І.Р. 

35.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту (морській бій) 

 

м. Миколаїв, 

 

серпень-жовтень 

Деміденко С.С. 

36.  Всеукраїнська виставка-конкурс і з  історико-технічного  

стендового моделювання 

 

м. Луцьк жовтень 

Міленін І.М. 

37.  Всеукраїнські  відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (повітряний бій) 

м. Київ 

м. Дніпро 

вересень-

жовтень Міленін І.М. 

38.  Всеукраїнські відкриті змагання  учнівської молоді на Кубок 

України з автомодельного спорту (трасові моделі) 

м. Дніпро листопад 
Романенко С.В. 

39.  Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку 

на коротких хвилях (заочні) 

регіони протягом року Малиновський Ю.М. 

40.  Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові моделі, 

молодші школярі) 

 

м. Стрий 

Львівська обл. 

грудень 

Романенко С.В. 



41.  Участь у Національних змаганнях та Чемпіонатах України з відбору  та  участі у 

Чемпіонатах Світу і Чемпіонатах Європи зі спортивно-технічних  видів спорту 

 

Згідно 

календарного 

плану 

Мінмолодьспорт

у 

протягом року Романенко С.В., 

Деміденко С.С., 

Міленін І.М., 

Свінцицький В.Й., 

Кияниченко І.С.  
Захарчук І.Р. 

42.  Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей та 

молоді «ITalent» (очно-заочний) 

м. Київ протягом року Єременко А.В. 

43.  
Всеукраїнський фестиваль-конкурс бальної хореографії 

м. Київ січень-лютий Францен С.О.  

Наумець А.Ф. 

44.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва 

«Різдвяні канікули» 

м. Львів січень Наумець А.Ф. 

45.  Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні 

«Різдвяна зіронька» 

м. Мукачеве 

Закарпатська обл. 

січень Наумець А.Ф. 

46.  Всеукраїнський  відкритий літературно-музичний фестиваль 

«Розстріляна молодість» 

м. Житомир лютий Ніколайко Н.Ю. 

47.  
Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я" м. Київ 

лютий- 

вересень 

Наумець А.Ф. 

Зубанова Н.І.  

Ніколайко Н.Ю. 

48.  

Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини  мистецтв» м. Київ 
березень-

грудень 

Педоренко О.В. 

Наумець А.Ф.  

Воробйова О.Г. 

Фіщук О.О. 

 

49.  Всеукраїнський  відкритий фестиваль дитячої та юнацької 

творчості присвячений Дню Землі 

м. 

Кропивницький 

Кіровоградська 

обл. 

квітень Кононенко І.В. 

Сук Л.Є. 

50.  Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді 

«За нашу свободу» 

 

м. Київ квітень-серпень Кононенко І.В. 



51.  Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

м. Київ травень Кононенко І.В. 

52.  Всеукраїнський фестиваль позашкільних навчальних закладів 

України «Територія творчості» 
м. Київ травень 

Косенко С.М. 

Воробйова О.Г. 

Фіщук О.О. 

Ніколайко Н.Ю. 

53.  Всеукраїнський  дитячий фольклорно-етнографічний фестиваль 

«Весна у «Київській Русі» 

 

Київська обл., 

Обухівський р-

н,с. Копачів 

травень Кононенко І.В.  

54.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів “Армія 

дітям” 

 

м. Київ травень-червень 

Ніколайко Н. Ю. 

55.  Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного мистецтва 

«Смарагдові витоки» 

м. Мукачеве 

Закарпатська обл. 

травень-червень 
Наумець А. Ф. 

56.  Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості 

«Єдина родина» 

Миколаївська 

обл. 
червень 

Наумець А. Ф. 

Педоренко О.В. 

57.  
Всеукраїнський конкурс малюнка «Україна – європейська 

держава» (заочний)  
м. Київ червень 

Свінцицький В.Й., 

Зубанова Н.І. 

Кардаш Н.В. 

 

58.  Всеукраїнський дитячий фестиваль «Світ талантів», переможців 

Всеукраїнського конкурсу «Чисті роси» 

м. Одеса, 

Український 

державний центр 

«Молода 

Гвардія» 

червень Наумець А. Ф. 

59.  Всеукраїнський фестиваль дитячих  театральних колективів та 

майстрів художнього  слова  «Світ  надії - Дивосвіт!» 
Херсонська обл. червень Наумець А.Ф. 

60.  ІІІ Всеукраїнський конкурс виконавців естрадної пісні серед 

учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів м. Хмельницький червень 
Фіщук О.О., 

Наумець А.Ф. 

61.  Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва 

«Магія  танцю» Херсонська обл. червень 

Воробйова О.Г. 

Зубанова Н.І. 

 



62.  Всеукраїнський фестиваль музичного  мистецтва 

«На крилах гармонії» Херсонська обл. червень-липень Наумець А.Ф. 

63.  Х Міжнародний молодiжний фестиваль традицiйної народної 

культури «Древлянськi джерела», присвячений 26-й рiчницi 

Незалежностi України   

м. Рівне серпень Кононенко І.В. 

64.  Відкритий фестиваль дитячого кіно та телебачення «Веселка» та 

Всеукраїнський відкритий конкурс юних фотоаматорів 

«Ми – діти України» 

Полтавська обл., 

м. Кременчук 
серпень Свінцицький В.Й. 

65.  Всеукраїнський  відкритий фестиваль-конкурс ігрових  програм 

«Адреса дитинства - Гра» 

 

м. Запоріжжя 

 

вересень-

жовтень 
Зубанова Н.І. 

66.  Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми  звитяги» 

 м. Львів 
вересень-

грудень 

Наумець А.Ф. 

Сук Л.Є. 

67.  Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестиваль – майстерня авторської  

(бардівської)  пісні  «Сонячний зайчик» 

 

м. Запоріжжя 

 
жовтень 

Фіщук О.О. 

НіколайкоН.Ю. 

68.  Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 
м. Ужгород 

 
жовтень 

Воробйова О.Г.  

Зубанова Н.І. 

 

69.  Всеукраїнські відкриті змагання з джамстайлу та шаффлу «Uniteddancebeat» м. Київ листопад Воробйова О.Г.  

Зубанова Н.І. 

 

70.  
Всеукраїнський  конкурс робіт  юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний) м. Київ листопад Свінцицький В.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу УДЦПО 

 від 19.01.2017  № 01-09 

План 

семінарів-практикумів 

 для педагогічних працівниківпозашкільних навчальних закладів  
 

№ 

п/п 

Назва заходу Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна особа за 

проведення заходу 

1. Семінар-практикум для суддів судномодельного напряму  квітень-

вересень 

м. Одеса Демідено С.С. 

Пасхалова Л.О. 

2. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань гуртків 

радіоспортивного напряму  

серпень м. Херсон Малиновський Ю.М. 

3. Семінар-практикум для суддів з автомодельного напряму серпень м. Стрий, 

Львівська 

обл. 

Романенко С.В.  

Левіна І.Є. 

4. Семінар-практикум для директорів обласних позашкільних навчальних 

закладів науково-технічного напряму на тему : «Сучасні інновації у 

роботі позашкільного навчального закладу» 

вересень-

жовтень 

м. Дніпро Левіна І.Є. 

5. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань гуртків 

радіоелектронного конструювання  

жовтень м.Тернопіль Калита Г.С.  

Свінцицький В.Й. 

6. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань гуртків 

авіа-, авто-, ракето-, судномодельного напрямків та картингу 

жовтень-

листопад 

м. Київ 

 

Романенко С.В., 

Деміденко С.С., 

Міленін І.М., 

Кияниченко І.С. 

7. Семінари-практикуми для голів обласних  методичних об’єднань 

керівників гуртків: 

- хореографічного мистецтва; 

- народної хореографії; 

- сучасної хореографії 

 

березень 

квітень 

квітень 

 

м. Харків 

м. Львів 

м. 

Запоріжжя 

Воробйова О.Г.  

Зубанова Н.І.  

Наумець А.Ф. 



8. Семінар-практикум директорів державних позашкільних навчальних 

закладів по роботі з учнями професійно-технічних навчальних закладів 

«Виховання громадянина-патріота України засобами сучасної 

багатовекторної позашкільної освіти» 

березень-

квітень 

м. Львів Зубанова Н.І., 

Сук Л.Є. 

9. Семінар-практикум для директорів обласних позашкільних навчальних 

закладів художньо-естетичного напряму 

вересень м. Миколаїв  Педоренко О.В. 

10. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань 

керівників гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва 

жовтень-

листопад 

м. Полтава 

 

Кононенко І.В. 

 


