МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

_21_ __11_____ 2018 р.

№ _1292_

Про затвердження Плану всеукраїнських
і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти)
та Плану семінарів-практикумів для педагогічних
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік
На виконання статті 8, частини 3 статті 10 Закону України «Про
позашкільну освіту», пунктів 8, 22, 23 Положення про заклад позашкільної
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2001 р. № 433, з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців
закладів позашкільної освіти, організації їх участі у всеукраїнських та
міжнародних заходах, виявлення та підтримки обдарованих і талановитих
дітей, а також вдосконалення професійних компетентностей працівників
закладів позашкільної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти) та План семінарів-практикумів для педагогічних
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік (далі - Плани), що
додаються.
2. Директорам департаментів, начальникам управлінь освіти і науки
обласних та Київської міської державних адміністрацій:
1) довести Плани, затверджені пунктом 1 цього наказу, до керівників
закладів позашкільної та загальної середньої освіти для їх врахування при
плануванні роботи цих закладів на 2019 рік;
2) сприяти участі здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти у заходах, зазначених у Планах.
3. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) не пізніше ніж за
місяць інформувати листами обласні, Київський міський департаменти
(управління) освіти і науки про уточнені строки, місце та програми проведення
заходів.

4. Національному центру «Мала академія наук України» (Лісовий О. В.),
Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(Вербицький В. В.), Українському державному центру позашкільної освіти
(Шкура Г. А.), Українському державному центру національно-патріотичного
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (Неділько С. В.)
забезпечити
організаційно-методичний
супровід
всеукраїнських
і
міжнародних заходів, семінарів-практикумів педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти відповідно до напрямів позашкільної освіти.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 21.11.2018 № 1292
План
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)

№

Назва заходу

Місце проведення

з/п

Строки
проведення

Відповідальні
за проведення

Всеукраїнські заходи художньо-естетичного напряму позашкільної освіти в рамках фестивалю «Чисті роси»
Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль –конкурс
естрадної пісні «Різдвяна зіронька»
124. Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва
«Різдвяні канікули»
123.

125. Всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль
вшанування воїнів «Розстріляна молодість»
126.

м. Мукачеве
Закарпатська область

м. Львів
м. Житомир

січень

січень
лютий

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс із спортивних
бальних танців «Кубок світу – 2019» (World Cup-2019)
м. Київ

127. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької
творчості присвячений Всесвітньому Дню Землі

м. Кропивницький
Кіровоградська
область

лютий

квітень

128. Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді
«За нашу свободу»
м. Київ

129. Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів
«Армія дітям»
130. Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

м. Київ
м. Київ

квітеньвересень

травень

травень

УДЦПО спільно з
Мукачівським Будинком школярів

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва
Галичини
УДЦПО спільно з
Житомирським державним будинком художньої
та технічної творчості
УДЦПО за підтримки
Київської міської ради,
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
УДЦПО спільно з
Кіровоградським обласний центром дитячої та
юнацької творчості
УДЦПО спільно з
Сухопутними військами
Збройних Сил України,
Громадською спілкою «Вища координаційна рада
з питань ветеранів та учасників антитерористичної
операції»
УДЦПО спільно з
Міністерством оборони України,
Сухопутними військами Збройних Сил
України, ГОВО «Коло. Медіа»
УДЦПО

131. Всеукраїнський відкритий фестиваль позашкільних
навчальних закладів України «Територія творчості»
м. Київ

132. Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості
«Єдина родина»
133. Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули у «Світі
талантів»
134. Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги»
135.
136.

Всеукраїнський конкурс робіт юних фото та відео аматорів
«Моя Україно!» (заочний)
Всеукраїнські відкриті змагання з джамстайлу, шаффлу та
брейку «United dance beat»

Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Військові обереги від
Святого Миколая»
138. Участь Міжнародному фестивалі-конкурсі «Перлини
мистецтва»:
І-й етап;
ІІ-й етап;
ІІІ-й етап
139. Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного
мистецтва «Смарагдові витоки»
140. Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької
хореографії «Падіюн-Євро-Данс»
137.

Директор департаменту професійної освіти

Миколаївська обл.
м. Одеса,
УДЦ
«Молода Гвардія»
м. Львів

УДЦПО спільно з
Департаментом освіти і науки виконавчого
травень
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
Сухопутними військами Збройних Сил
України
УДЦПО спільно з
червень
Миколаївським обласним будинком художньої
творчості
УДЦПО спільно з
червень
Міністерством культури України,
Міністерством соціальної політики України,
МГО «Жінка ІІІ тисячоліття»
жовтень-грудень
УДЦПО спільно з
Громадською організацією «Сурми звитяги»

м. Київ

листопад

м. Київ

листопад

м. Київ
та регіони України

листопадгрудень

м. Львів,
м. Київ
м. Київ

травень
жовтень
листопад

м. Мукачеве
Закарпатська область
м. Ужгород

травень
жовтень

УДЦПО
УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва
«Шевченківець» (м. Київ),
Громадською організацією «Пульс»
УДЦПО спільно з Сухопутними
військами Збройних Сил України
УДЦПО
УДЦПО спільно з
Мукачівським будинком школярів
УДЦПО спільно з Закарпатським обласним палацом
дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»

М. С. Кучинський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 21.11.2018 № 1292
План семінарів-практикумів
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік
№
н/н

Терміни
проведення

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальний

Художньо-естетичний напрям
44

Семінар-практикум для директорів обласних
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму

45

46

закладів

червень

м. Миколаїв

Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань
гуртків вокального мистецтва

травень

м. Мукачево, Закарпатська
область

Семінар-практикум
завідувачів
методичних,
науковометодичних відділів обласних закладів позашкільної освіти

березеньквітень

Директор департаменту професійної освіти

м. Київ

УДЦПО спільно з
Будинком художньої
творчості Миколаївської
обласної ради
УДЦПО спільно з
Мукачівським центром
дитячої та юнацької
творчості
УДЦПО спільно з
Державною науковою
установою «Інститут
модернізації змісту освіти»,
Національним педагогічним
університетом ім.
М. П. Драгоманова

М. С. Кучинський

