ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 04.01.2018 № 12
План
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік
№
з/п
1.

Назва заходу

Місце проведення

Строки
Відповідальні
проведення
за проведення
Заходи з науково-технічного напряму позашкільної освіти
Участь у Національних змаганнях та
1
УДЦПО,
. Чемпіонатах України з відбору та участі у
Згідно календарного
спільно з Товариством сприяння
Чемпіонатах Світу і Чемпіонатах Європи зі
плану
протягом року
оборони України,
спортивно-технічних видів спорту
Мінмолодьспорту
Національними федераціями,
Міністерством молоді та спорту України

2.

3.

4.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
.(юніори) з автомодельного спорту (трасові моделі)
(ІV ранг)

2

Всеукраїнські змагання учнівської молоді з
.радіоелектронного конструювання

3

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
1молоді (юніори) з автомодельного спорту
.(кордові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)

м. Київ

березень

м. Рівне

березень

8
м. Тульчин ,
Вінницька обл.

березень

УДЦПО спільно з
Київським міським координаційним центром
науково-технічної творчості учнівської
молоді «Сфера»
УДЦПО спільно з
КЗ «Рівненський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради
УДЦПО спільно з
Вінницьким обласним центром технічної
творчості учнівської молоді
1

5.
6.

7.

8.

Відкритий командний Чемпіонат України з
2шахів серед учнівської молоді
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
3(молодші юнаки, старші юнаки) зі спортивної
.радіопеленгації (ІV ранг)
Відкритий чемпіонат України з новусу серед
4учнівської молоді:
.– І-й етап
– ІІ-й етап
– ІІІ-й етап
Відкритий особистий чемпіонат України з
5шахів серед закладів позашкільної освіти:
.– І-й етап
– ІІ-й етап

9.

10.

– ІІІ-й етап
Всеукраїнський конкурс-змагання учнів
6 молодшого шкільного віку з початкового . технічного моделювання

Всеукраїнські відкриті змагання
7 учнівської молоді з повітряних зміїв
.

8
м. Київ

березень

8
Херсонська обл.

березень-травень

УДЦПО спільно з
Федерацією шахів України
УДЦПО спільно з
Херсонським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді

8
м. Київ

березень
травень
жовтень

УДЦПО спільно з
Громадською організацією «Спортивний
клуб «Інтелект, краса, сила столиці України»

8
м. Київ

квітень
липень

Львівська обл.,
Київська обл.
Луганська обл.
8

жовтень

Рівненська обл.,
Івано-Франківська
обл.,
Хмельницька обл.

квітень

8
Вінницька обл.,
Дніпропетровська
обл.

квітень

УДЦПО спільно з
Федерацією шахів України

УДЦПО спільно з
КЗ «Рівненський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді»,
Івано-Франківським обласним державним центром
науково-технічної творчості учнівської молоді,
Хмельницьким обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Вінницьким обласним центром технічної
творчості учнівської молоді,
Дніпропетровським обласним центром
науково-технічної творчості та інформаційних
технологій учнівської молоді

2

11. 8 Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
8 (юніори) з ракетомодельного спорту та юних
. ракетомоделістів (юнаки) (ІV ранг)
12. 8Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
9молоді (юніори) з судномодельного спорту
.(«М»- швидкісні радіокеровані) (ІV ранг)
13. 9Відкритий чемпіонат України з морських
0багатоборств і акватлону серед учнівської
.молоді
14. 9Чемпіонат України з пляжного футболу серед
1закладів позашкільної освіти
.
15. 9Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
2(юнаки, юніори) з автомодельного спорту (радіокеровані
.моделі, класи шосейних перегонів) (ІV ранг)
16. 9Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
3(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг)
.
17. 9Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
4(юнаки, юніори) з автомодельного спорту (радіокеровані
.моделі, класи позашляховиків) (ІV ранг)
18. 9Всеукраїнська виставка-конкурс науково5технічної творчості учнівської молоді «Наш
.пошук і творчість-тобі Україно!»
19. 9Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів
6молодшого шкільного віку з початкового
.технічного моделювання
20. 9Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
7молоді (юніори) з судномодельного спорту («S»
.- радіокеровані яхти) (ІV ранг)

Чернігівська обл.,
Івано-Франківська
обл.

квітень-травень

м. Полтава

квітень-травень

м. Київ

травень

м. Київ

травень

м. Одеса
м. Тернопіль
м. Миколаїв

м. Київ

травень
травень
травень

УДЦПО спільно з
Чернігівським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді,
Івано-Франківським обласним державним центром
науково-технічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Полтавським міським центром
позашкільної освіти
УДЦПО спільно з
Всеукраїнською федерацією морських
багатоборств та акватлону України
УДЦПО спільно з
Асоціацією пляжного футболу України
УДЦПО спільно з
Одеським обласним гуманітарним центром
позашкільної освіти і виховання
УДЦПО спільно з
Тернопільським обласним комунальним центром
науково-технічної творчості школярів учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Миколаївським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО

травень-червень
УДЦПО

м. Київ
Одеська обл.

травень-червень
червень-серпень

УДЦПО спільно з
КПНЗ «Чорноморська флотилія
юних моряків»

3

21. 9Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
8(юнаки, юніори) з автомодельного спорту (кордові
.моделі) (ІV ранг)
22. 9Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
9(юніори) з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі
.літаків у приміщенні) (ІV ранг)
23. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
0молоді (юніори) з судномодельного спорту
0(«М»- швидкісні радіокеровані) (ІV ранг)
.

м. Стрий
м. Київ,
Кіровоградська
обл.
м. Київ,
Київська обл.,
м. Глухів
Сумська обл.

червень-липень

червень
червень-серпень

24. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
м. Київ,
0молоді (юніори) з судномодельного спорту
Київська обл.,
1(«NS» - моделі до 600мм) (ІV ранг)
м. Запоріжжя
.
25. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
м. Київ
0(юніори) з авіамодельного спорту (кордові моделі) (ІV
2ранг)
.
26. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
м. Конотоп,
0(юніори) з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) Дніпропетровська обл.,
3(ІV ранг)
Чернігівська обл.
.

червень-серпень

27. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
0молоді (юніори) з судномодельного спорту
4(«S» -радіокеровані яхти) (ІV ранг)
.

червень-серпень

м. Черкаси

УДЦПО спільно з
Стрийською станцією юних техніків
(Львівська обл.)
УДЦПО спільно з
КЗ «Кіровоградський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»
УДЦПО спільно з
Федерацією судномоделізму і
судномодельного спорту України ,
Сумським обласним центром позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю
УДЦПО спільно з
Федерацією судномоделізму і судномодельного
спорту України

червень-липень

УДЦПО спільно з
Центральним спортивно-технічним клубом
авіаційного моделізму ТСО України

червень-липень

УДЦПО спільно з
Сумським обласним центром позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю,
Дніпропетровським обласним центром
науково-технічної творчості та інформаційних
технологій учнівської молоді,
Чернігівським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Черкаським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді,
Центром дитячої та юнацької творчості
м. Черкаси
4

28. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
0молоді (юнаки) з автомодельного спорту
5(трасові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)
.
29. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
0(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг)
6
.
30. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
0(юніори) з авіамодельного спорту (радіокеровані моделі)
7(ІV ранг)
.
31. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
0(молодші юнаки, старші юнаки) з радіозв’язку на
8коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії (ІV
.ранг)
32. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
0(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – І етап (ІV
9ранг)
.
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – ІІ етап (ІV
ранг)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – ІІІ етап (ІV
ранг)

м. Ізмаїл

червень

м. Полтава

червень-липень

УДЦПО спільно з
Полтавським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді

м. Малин
Житомирська обл.,
м. Глухів
Сумська обл.
Херсонська обл.

червень-вересень

УДЦПО спільно з Малинським міським центром
науково-технічної творчості,
Глухівським міським центром позашкільної
освіти
УДЦПО спільно з
КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради

липень- серпень

м. Полтава
м. Київ

травень-червень
червень-липень
серпень
вересень

УДЦПО спільно з
Станцією юних техніків м. Ізмаїл
(Одеська обл.)

УДЦПО спільно з
Федерацією картингу України
ГО «ТСО УКРАЇНИ»

м. Тернопіль
м. Київ

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – фінал (ІV
ранг)

5

33. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
1(юнаки, юніори) з автомодельного спорту
0(радіокеровані моделі) (ІV ранг)
.
34. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
1молоді (юніори) з судномодельного спорту
1(морській бій) (ІV ранг)
.
35. 1Всеукраїнські змагання на Кубок УДЦПО
1серед учнівської молоді (молодші юнаки, старші
2юнаки) зі спортивної радіопеленгації (ІV ранг)
.
36. 1Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина.
1Духовність»
3
.
37. 1Всеукраїнський фестиваль технічної
1творчості «INTERPIPE TECH FEST»
4
.
38. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
1(юнаки, юніори) з автомодельного спорту серед (кордові
5моделі) (ІV ранг)
.
39. 1Всеукраїнська виставка-конкурс із історико1технічного стендового моделювання
6
.
40. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
1молоді (юніори) з автомодельного спорту серед
7(трасові моделі) (ІV ранг)
.

м. Одеса

серпень

УДЦПО спільно з
Дитячим оздоровчим центром «Чайка»

м. Миколаїв

серпень-жовтень

УДЦПО спільно з
Миколаївським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді

м. Київ

вересень

УДЦПО спільно з
ГО «Ліга радіоаматорів України»

м. Ужгород

вересень-жовтень

УДЦПО спільно з
Закарпатським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді

м. Дніпро

вересень-жовтень

УДЦПО спільно з
Компанією «Интерпайп»

м. Миколаїв

жовтень

УДЦП спільно з
Миколаївським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді

м. Луцьк,
жовтень-грудень
м. Хмельницький

м. Чернігів

листопад

УДЦПО спільно з
Центром науково-технічної творчості учнівської молоді
Волинської облдержадміністрації,
Хмельницьким обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Чернігівським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді

6

41. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
1молоді (юнаки) з автомодельного спорту
8(кордові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)
.
42. 1Всеукраїнський конкурс з інформаційних
1технологій для дітей та молоді «ITalent»
9
.
43. 1Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
2молоді з радіозв’язку на коротких хвилях
0
.
44.
45. 1Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей
2та юнацтва «Різдвяні канікули»
1
.
46. 1Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль
2–конкурс естрадної пісні «Різдвяна зіронька»
2
.
47. 1Всеукраїнський відкритий літературно2музичний фестиваль вшанування воїнів
3«Розстріляна молодість»
.
48. 1 Всеукраїнський фестиваль-конкурс зі
2 спортивних бальних танців
4 «Dance education-2018»
.
49. 1Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої
2та юнацької творчості «Чисті роси»
5
.

м. Стрий

грудень

УДЦПО спільно з
Стрийською станцією юних техніків
(Львівська обл.)

м. Київ

протягом
року

УДЦПО спільно з
Молодіжною громадською організацією
«Київський Інтелект Клуб»

регіони

протягом
року

УДЦПО

Художньо-естетичний напрям
м. Львів

січень

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва Галичини

м. Мукачеве
Закарпатська обл.

січень

УДЦПО спільно з
Мукачівським Будинком школярів

м. Житомир

м. Київ

м. Київ

лютий

УДЦПО спільно з
Житомирським державним будинком художньої та
технічної творчості

лютий

УДЦПО за підтримки
Київської міської ради

березень-травень

УДЦПО спільно з
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
7

50. 1
2Всеукраїнський дитячо-юнацький фестивальм. Хмельницький
6конкурс юних вокалістів «Пісня над Бугом»
.
51. 1Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячих
2та юнацьких аматорських театрів «Маски
м. Харків
7Мельпомени»
.
52. 1Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої
м. Кропивницький
2та юнацької творчості присвячений
Кіровоградська обл.
8Всесвітньому Дню Землі
.
53. 1Всеукраїнський конкурс творчості дітей та
2учнівської молоді «За нашу свободу»
9
.
м. Київ

54. 1 Міжнародний фестиваль-конкурс сучасної
3 хореографії «Супер-денс»
0
.
55. 1 Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль
3 народного мистецтва «Смарагдові витоки»
1
.
56. 1Міжнародний фестиваль-конкурс
3«Перлини мистецтва»:
2– І-й етап;
.– ІІ-й етап;
– ІІІ-й етап

березень

березень-квітень

квітень

квітень-вересень

УДЦПО спільно з
Хмельницьким палацом творчості дітей
та юнацтва
УДЦПО спільно з
КЗ «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області»
УДЦПО спільно з
Кіровоградським обласним центром дитячої
та юнацької творчості
УДЦПО спільно з
Громадською спілкою «Вища координаційна рада з питань
ветеранів та учасників антитерористичної операції»,
Державною службою України з питань ветеранів та
учасників антитерористичної операції,
Національною спілки письменників України,
Товариством «Знання» України,
Університет сучасних знань

м. Львів

квітень

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва Галичини

м. Мукачеве
Закарпатська обл.

травень

УДЦПО спільно з
Мукачівським будинком школярів

м. Львів,
м. Київ

травень
жовтень
листопад

УДЦПО
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57. 1Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових
3оркестрів «Армія дітям»
3
.
58. 1Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно3ужиткового і образотворчого мистецтва
4«Знай і люби свій край»
.
59. 1Всеукраїнський відкритий фестиваль закладів
3позашкільної освіти України
5«Територія творчості»
.
60. 1Всеукраїнський фестиваль дитячої
3художньої творчості «Єдина родина»
6
.
61. 1Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові
3канікули у «Світі талантів»
7
.
62. 1
Всеукраїнський фестиваль дитячих
3
театральних колективів та майстрів
8
художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
.
63. 1Всеукраїнський фестиваль мистецтв
3«На крилах гармонії»
9
.
64. 1Відкритий фестиваль дитячого кіно та
4телебачення «Веселка» та Всеукраїнський
0відкритий конкурс юних фотоаматорів «Ми
.– діти України»

м. Київ

травень

УДЦПО спільно з
Міністерством оборони України,
ГОВО «Коло. Медіа»

м. Київ

травень

УДЦПО

травень

УДЦПО спільно з
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

м. Київ

Миколаївська обл.

м. Одеса,
УДЦ
«Молода Гвардія»
м. Херсон

Херсонська обл.

Полтавська обл.,
м. Кременчук

червень

УДЦПО спільно з
Миколаївським обласним будинком
художньої творчості

червень-липень

УДЦПО спільно з
Міністерством культури України,
Міністерством соціальної політики України,
МГО «Жінка ІІІ тисячоліття»

травень-червень

УДЦПО спільно з
Херсонським Таврійським ліцей мистецтв

жовтень

УДЦПО спільно з
Херсонський Таврійський ліцей мистецтв

серпень

УДЦПО спільно з
Полтавський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді, Кременчуцьким міським
центром позашкільної освіти
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65. 1
4Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс
1ігрових програм «Адреса дитинства - Гра»
.
66. 1Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький
4фестиваль – майстерня авторської
2(бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
.
67. 1Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної
4хореографії «Натхнення Хортиці»
3
.
68. 1 Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої
4 та юнацької хореографії «Падіюн-Євро4 Данс»
.
69. 1Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв
4«Сурми звитяги»
5
.
70. 1 Всеукраїнський конкурс робіт юних
4 фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний)
6
.
71. 1Всеукраїнські відкриті змагання з
4джамстайлу, шаффлу та брейку
7«United dance beat»
.
72. 1 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь
4обирає здоров’я»
8
.

м. Запоріжжя

вересень -жовтень

УДЦПО спільно з
Центром дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району Запорізької міської ради

жовтень

УДЦПО спільно з
Запорізьким міським палацом дитячої та юнацької
творчості

жовтень

УДЦПО спільно з
Запорізьким міським палацом дитячої та юнацької
творчості

жовтень

УДЦПО спільно з
Закарпатським обласним палацом дитячої та юнацької
творчості «Падіюн»

м. Львів

жовтень-грудень

УДЦПО спільно з
Громадської організацією «Сурми звитяги»

м. Київ

листопад

УДЦПО

м. Київ

листопад

Місце визначається

Терміни
визначаються

м. Запоріжжя

м. Запоріжжя
м. Ужгород

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»
м. Києва, Громадська організація «Пульс»
УДЦПО спільно
з Міністерством молоді та спорту України
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