ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
26 грудня 2017 року

м. Одеса

№ 392/ОД

Про затвердження Плану обласних
організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю
у позашкільній освіті на 2018 рік
(за основними напрямами позашкільної
освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників закладів
позашкільної, загальної середньої освіти
за основними напрямами позашкільної
освіти на 2018 рік
На виконання

розділу IV «Позашкільна освіта та виховання»

Комплексної програми «Освіта Одещини» на 2015-2018 роки, затвердженої
рішенням Одеської обласної ради від 23.12.2014 №1261-VІ, керуючись
Положеннями про проведення заходів за напрямами позашкільної освіти,
затвердженими

наказами Міністерства освіти і науки України, з метою

національно-патріотичного
підготовки

вихованців

виховання,
закладів

визначення

позашкільної,

рівня
загальної

практичної
середньої,

професійно-технічної освіти, виявлення та підтримки здібних, обдарованих,

талановитих дітей та учнівської молоді, організації їх участі в обласних,
підготовки до всеукраїнських та міжнародних заходів, забезпечення
змістовного дозвілля

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План обласних організаційно-масових заходів з дітьми та
учнівською молоддю у позашкільній освіті на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) та

План семінарів-практикумів для

педагогічних працівників закладів позашкільної, загальної середньої освіти
за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік, що додаються.
2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад,
об’єднаних

територіальних

громад, професійно-технічним навчальним

закладам:
2.1. Плани, затверджені пунктом 1 цього наказу, довести до відома
керівників закладів позашкільної, загальної середньої освіти.
2.2. Забезпечити участь дітей, учнівської молоді та педагогічних
працівників у заходах, зазначених у Планах.

3. Відділу молодіжної політики, позашкільної освіти та виховної
роботи управління соціальної роботи, фінансово-ресурсного забезпечення та
молодіжної політики (Сичова А.В.) не пізніше ніж за місяць інформувати
листами департамент освіти та науки Одеської міської ради, відділи
(управління) освіти районних державних адміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад про уточнені строки, місце та Умови
проведення обласних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю.

4. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) забезпечити проведення обласних масових заходів,
організаційно-методичний супровід

регіональних заходів, навчальних

семінарів-практикумів педагогічних працівників відповідно до напрямів
позашкільної освіти.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А Лончак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
26.12.2017 2017 № 392
ПЛАН
обласних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти)
еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти

1

2

3

4
5

6

7

8

9
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Тема заходу

Дата
проведення

Місце проведення

Обласний конкурс винахідницьких і
раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму (12-15 років)
Обласний конкурс дослідницькоекспериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» (9-11 років)
Обласний етап Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві натураліста»
(заочно)
І етап Всеукраїнського турніру юних
біологів
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з
квітникарства і ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна» (заочно)
Обласний етап Всеукраїнського зльоту
учнівських лісництв загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів
Обласний етап Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових
аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів
Обласний етап Всеукраїнських
експедиційно-польових зборів команд юних
екологів і натуралістів
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з
флористики та фітодизайну (заочно)
Обласна екологічна експедиція
- збір юних екологів
- збір юних зоологів
Обласний етап Всеукраїнського фестивалю
«Україна – сад» (заочно)

березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травень

м.Одеса

червень

м.Одеса

червеньлипень
червеньлипень

м.Одеса

вересень

Одеська обл.
Одеса

12
13
14

15
16

17

18
19

20
21
22

Обласний етап Всеукраїнської акції «День
натураліста»
Обласна виставка досягнень юних
натуралістів «Щедрість рідної землі»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок
(заочно)
Обласний збір Дитячого Екологічного
Парламенту
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти
«Земля – наш спільний дім»
Обласний конкурс винахідницьких і
раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму (16-23 роки)
«Молодь досліджує світ»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Зоологічна галерея» (заочно)
Обласна природоохоронна акція «Ялинка» етапи Всеукраїнських конкурсів (заочно):
«Новорічна композиція» «Український
сувенір»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
юних зоологів і тваринників (заочно)
Обласний етап Всеукраїнської дитячоюнацької еколого-патріотичної гри
«Паросток»

ІІІ декада
вересня
жовтень

на місцях

жовтень

м.Одеса

листопад

м.Одеса

листопад

м.Одеса

листопад
- грудень

м.Одеса

листопадгрудень
грудень

м.Одеса

грудень

Одеса

грудень

м.Одеса

протягом
року

м.Одеса

м.Одеса

м.Одеса

дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти

23

24

25

26

Тема заходу

Дата
проведення

Місце проведення

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України у відділеннях:
Навчально-тренінгові заняття для учнів –
членів Малої академії наук України
(відділення «Комп’ютерні науки)
Обласний конкурс дослідницьких робіт,
присвячений 100-річчю Українського
війська
Обласні збори переможців ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

січеньлютий

м. Одеса

січень

м.Одеса

лютийберезень

м.Одеса

березень

м.Одеса

27
28

29
30
31

32
33

34
35
36
37
38

39

дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України
Обласна науково-практична конференція з
фізики
«День юного дослідника» в рамках ХІІ
Всеукраїнського фестивалю науки
(відділення «Комп’ютерні науки»)
Обласна науково-практична конференція з
філософії та релігієзнавства
І етап Всеукраїнського інтерактивного
конкурсу «МАН-Юніор-Дослідник»

березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

березеньквітень

на місцях
(за часом відкриття
он-лайн мережі)

І етап Всеукраїнського конкурсу
березень м.Одеса
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів
червень
загальноосвітніх навчальних закладів
Навчально-тренінгові заняття юних
квітень
м.Одеса
правознавців (майстер-класи)
І етап VІІ Всеукраїнської науково-технічної
липеньм.Одеса
виставки молодіжних інновацій проектів
вересень
«Майбутнє України» (обласний етап)
Обласна науково-практична конференція з
вересень
м.Одеса
астрономії
Обласний тур Всеукраїнської олімпіади з
жовтень
м.Одеса
філософії для школярів
Обласна науково-практична конференція з
жовтень
м.Одеса
комп’ютерних наук
Обласна науково-практична конференція
жовтень
м.Одеса
«Географія та геологія: наука та патріотизм»
І тур VІІ Всеукраїнського Інтернет-турніру
жовтень
на місцях (за
часом
відкриття
із природничих дисциплін (відбірковий –
он-лайн мережі)
дистанційний)
І етап Міжнародного інтерактивного
листопад
на місцях
(за часом
конкурсу «МАН – Юніор - Ерудит»

відкриття он-лайн
мережі)

40

41

Обласна науково-практична конференція
«Історичні науки – крок молоді у ХХІ
століття»
Обласна науково-практична конференція з
правознавства

листопад

м.Одеса

листопадгрудень

м.Одеса

науково-технічний напрям позашкільної освіти
Тема заходу

Дата
проведення

Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з авіамодельного
лютий
спорту (мікромоделі та найпростіші)
43 Обласний (заочний) етап Всеукраїнського
колоквіуму «Космос. Людина. Духовність»
лютий
(«Космічні фантазії»)
44 Обласний етап Всеукраїнського колоквіуму березень
«Космос. Людина. Духовність» («Мирний
космос»)
45 - Обласний етап Всеукраїнських змагань з
березеньрадіоелектронного конструювання
квітень
46 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
березень молодших школярів з початкового
квітень
технічного моделювання
47 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
березеньзмагань учнівської молоді з автомодельного
квітень
спорту (трасові моделі)
48 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
квітеньзмагань учнівської молоді з авіамодельного
травень
спорту (радіокеровані моделі) І, ІІ, ІІІ тур
49 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
травень
змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів
50 Обласний етап Всеукраїнської виставкитравеньконкурсу технічної творчості «Наш пошук і
червень
творчість – тобі, Україно!»
51 Обласний етап Всеукраїнської виставкитравеньконкурсу робіт учнів молодшого шкільного
червень
віку з початкового технічного моделювання
(очно-заочна)
52 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
червень
змагань учнівської молоді з
судномодельного спорту («NS» -моделі
довжиною до 600мм)
53 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
жовтень
змагань учнівської молоді з картингу
«Кубок Шахматова Ф.В.» (шосейно-кільцеві
перегони)

Місце проведення

42

м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса
м.Ізмаїл
м.Одеса
м.Ізмаїл

м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса

м.Одеса
м.Ізмаїл
м.Одеса

художньо-естетичний напрям позашкільної освіти

54
55

56

57
58

59

60
61

Тема заходу

Дата
проведення

Місце проведення

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю
дитячої творчості «Чисті роси» (заочний)
Обласна виставка-конкурс образотворчого
мистецтва в рамках фестивалю «Юні
таланти твої, Одещино!»
Обласний етап Всеукраїнської виставкиконкурсу декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій
край»
Обласний етап відкритого фестивалю
дитячого кіно та телебачення «Веселка»
Обласний етап Всеукраїнського відкритого
конкурсу юних фотоаматорів «Моя
Україно!» (заочний)
Гала-концерт переможців обласного
заочного етапу фестивалю «Юні таланти
твої, Одещино!»
Обласний конкурс «М’яка іграшка»
Обласний етап Всеукраїнської виставкиконкурсу «Мистецтво оригамі»

березень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

травеньчервень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травеньчервень

м.Одеса

жовтень
жовтень

м.Одеса
м.Одеса

туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичний напрями
позашкільної освіти

62

63

64

65

66

Тема заходу

Дата
проведення

Місце проведення

ІІ етап (очний) І туру Всеукраїнського
конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних
закладів «Край, в якому я живу»
Обласний фестиваль ватр-представлень роїв
всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Обласний навчально-тренувальний збір
дитячого активу зі спортивного туризму:
капітанів команд, штурманів
Кубок Одеської області зі спортивного
пішохідного туризму серед команд юнаків
та юніорів дитячого туристського активу
Кубок Одеської області з рятівних робіт
серед юнаків та юніорів

січень

м.Одеса

березеньквітень

додатково

квітень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

травень

м.Одеса

67
68

69

70

71

72

73

74

75

76

50
77

78

79

ІІ (обласний) етап Чемпіонату України з
травень
пішохідного туризму
Кубок Одеської області зі спортивного
травень
орієнтування «Біла акація» серед
вихованців навчальних закладів
Гра-квест до Дня Конституції України
травень
«Фундамент української державності»
вихованців гуртків національнопатріотичного виховання
ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячочервень
юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Обласний парад-огляд кращих роїв
вересень
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») –
«Впоряд» до Дня захисника України
Кубок Одеської області з пішохідного
жовтень
туризму "Осінній марафон" серед юнаків та
юніорів
Кубок Одеської області зі спортивного
жовтень
орієнтування серед юнаків та юніорів
навчальних закладів
Обласний збір лідерів учнівського
жовтень
самоврядування позашкільних навчальних
закладів
Конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт в
листопад
рамках ІІ (регіонального) туру
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської та студентської молоді «Моя
Батьківщина – Україна» (заочно)
Обласний форум патріотичних справ «Про
листопад
край рідний, край єдиний, про майбутню
- грудень
Україну…»
Підсумки
7
І-го (обласного) етапу
грудень
Всеукраїнських змагань зі спортивних
туристських походів серед учнівської та
студентської молоді (заочний )
І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу
грудень
на кращу туристсько-краєзнавчу
експедицію учнівської молоді з активним
способом пересування „Мій рідний край”
(підсумки)
Обласна краєзнавча конференція учнівської
грудень
молоді «Скарбнички мого краю – Одещини»

м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса

додатково
м.Одеса

м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса

м.Одеса
м.Одеса

м.Одеса

м.Одеса

80

81

82
83

84

85

86

87

ІІ (регіональний) тур Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя Батьківщина –
Україна»
Обласний етап Всеукраїнської історикокраєзнавчої акції учнівської молоді
«Українська революція: 100 років надії і
боротьби»
Обласний етап фотовиставки до Дня
Соборності України «Україна – це ми»
День туризму в загальноосвітніх,
позашкільних і професійно-технічних
навчальних закладах
Туристські походи, відпочинок,
оздоровлення, збори, експедиційнокраєзнавчі подорожі, екскурсійні поїздки
вихованців Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти
та виховання
Координація І, ІІ етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
Надання висновків туристським групам
загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів для виходу в спортивні туристські
походи членами туристської маршрутнокваліфікаційної комісії Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти
та виховання
Проведення обліку музеїв при дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладах,
які перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки України

Начальник відділу молодіжної політики,
позашкільної освіти та виховної роботи

протягом
року

на місцях

протягом
року

на місцях

протягом
року
Протягом
року

м.Одеса
на місцях

Протягом
року

Одеська обл.,
Україна

Протягом
року

на місцях

Протягом
року

м.Одеса

Протягом
року

м.Одеса

А.В. Сичова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
392/ОД 26.12. 2017 № 26.12.2017

ПЛАН
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної,
загальної середньої освіти за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік
№
категорія
1 Нарада-практикум відповідальних

2

працівників відділів освіти
відповідальних за національнопатріотичне виховання, відповідальних
за проведення І (районного, міського)
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Семінар-практикум відповідальних за
проведення І (районного, міського) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), керівників роїв, керівників
гуртків військово-патріотичного
напряму, волонтерів

тема

дата

17
січня

Всеукраїнська дитячо-юнацька військовопатріотична гра «Сокіл» («Джура») в
системі
патріотичного
виховання
учнівської молоді

06-08
лютого

місце проведення
м.Одеса,
вул.Тіниста,4
Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти
та виховання
(далі – ООГЦПОВ)

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

3

4

Семінар-практикум керівників
методичних об’єднань вчителів біології,
географії
Семінар-практикум керівників гуртків
радіоелектроніки

5

Нарада директорів, заступників
директорів закладів позашкільної освіти

6

Обласний семінар-змагання зі
спортивного туризму серед керівників
туристських гуртків , учителів
фізвиховання, «Захисник Вітчизни»,
педагогічних працівників, організа- торів
І етапу Чемпіонатів (Кубків) України зі
спортивного туризму
Семінар-практикум керівників гуртків
еколого-натуралістичного напряму
роботи навчальних закладів
Семінар-практикум керівників музеїв
при дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних закладах освіти
Семінар-нарада керівників гуртків
картингу

7

8

9

10 Семінар-практикум керівників команд зі

спортивного туризму

Використання інноваційних технологій з
енергозбереження у позашкільній роботі

01
березня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 2
ООГЦПОВ

Методика
прийому і
передавання
радіохвиль
на
заняттях
гуртків
радіоелектронного конструювання

березеньквітень

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

22
березня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

Форми організації та проведення заходів зі
спортивного туризму з учнівською
молоддю

22-25
березня

Використання інноваційних технологій з
енергозбереження у позашкільній роботі

29
березня

м.Одеса,
вул. Тіниста,2
ООГЦПОВ

Робота музею навчального закладу по
національно-патріотичному вихованню як
засобу духовного становлення особистості
Психофізіологічна та спеціальна фізична
підготовка спортсменів до участі у
змаганнях
Методика підготовки команди зо змагань
зі спортивного туризму

17-18
квітня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

21
квітня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

19-22
квітня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

11 Семінар-тренінг завідувачів, методистів

закладів позашкільної освіти
12 Семінар-практикум суддів зі

спортивного туризму з участю у
суддівстві
13 Семінар-практикум керівників гуртків
фотовідеогуртків
14 Семінар-практикум з підготовки

керівників багатоденних екскурсій,
подорожей, спортивних туристських
ступеневих походів (Одеська-Вінницька
обл.)
15 Семінар-практикум суддівської колегії
фіналу ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
16 Семінар-практикум керівників гуртків з
авіа- та ракетомодельного спорту
17 Семінар-практикум керівників гуртків

екологічного профілю
18 Семінар-практикум для методистів

відділів (управлінь) районних
держадміністрацій, міських рад,

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

Розвиток
соціально-комунікативної
компетентності педагога

24-25
квітня

Методика суддівства
змагань Кубку
Одеської області з рятівних робіт серед
юнаків та юніорів
Цифрова фотографія. Основні прийоми
обробки зображень на комп’ютері

15-21
травня

Форми
організації
учнівською молоддю

з

червень

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
додатково

Методика суддівства змагань та конкурсів
фіналу гри «Сокіл» («Джура»)

червень

додатково

Різновиди конструкцій моделей ракет,
технічні вимоги та Правила проведення
змагань з ракетомодельного спорту
Природоохоронні
та
трудові
акції,
конкурси, операції – актуальна форма
роботи
в
еколого-натуралістичному
напрямі позашкільної освіти
Основні форми залучення до науководослідницької діяльності учнів

16
вересня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

21
вересня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 2
ООГЦПОВ

подорожей

20
травня

27
вересня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

об’єднаних територіальних громад,
методичних кабінетів, відповідальних
працівників за роботу з обдарованою
молоддю
19 Обласний семінар-практикум вчителів
історії, географії, керівників гуртків
краєзнавчого профілю
20 Методично-координаційна нарада
директорів СЮН та ЕНЦ, завідуючих
еколого-натуралістичними відділами
будинків дитячої творчості, методистів
комплексних позашкільних навчальних
закладів у рамках обласної виставки
«Щедрість рідної землі»
21 Семінар-практикум суддів зі

спортивного туризму з участю у
суддівстві
22 Семінар-практикум керівників гуртків з
вокально-хорового жанру
23 Семінар-практикум керівників роїв,

керівників гуртків військовопатріотичного напряму, волонтерів
24 Семінар-практикум керівників гуртків
декоративно-прикладної творчості

02-03
жовтня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

Актуальні питання розвитку екологонатуралістичного напряму позашкільної
освіти

10
жовтня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 2
ООГЦПОВ

Методика суддівства змагань Кубку
Одеської області з пішохідного туризму
серед юнаків та юніорів

16-21
жовтня

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

Впровадження нових форм і методів у
роботі з вокально-хоровими колективами

18
жовтня

Всеукраїнська дитячо-юнацька військовопатріотична гра «Сокіл» («Джура») стартує
Методика
виготовлення
художнього
вирізування
(витинання)
з
паперу.
Витинання в українському декоративноприкладному мистецтві

24-25
жовтня

Виховання громадянина-патріота в закладі
освіти засобами краєзнавства

01
листопада

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

25 Семінар-нарада керівників гуртків

судномодельних
26 Семінар-тренінг завідувачів та

методистів закладів позашкільної освіти
27 Семінар-практикум керівників гуртків

образотворчого та декоративноужиткового мистецтва
28 Семінар-практикум керівників гуртків
початкового технічного моделювання

29 Обласний семінар-тренінг керівників

гуртків краєзнавчого профілю,
організаторів та суддів обласного туру
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
«Моя Батьківщина – Україна»
30 Нарада директорів, заступників
директорів закладів позашкільної освіти

Начальник відділу молодіжної політики,
позашкільної освіти та виховної роботи

Вимоги до організації роботи у гуртках
судномоделювання вищого рівня

03
листопада

Розвиток критичного мислення вихованців
закладів позашкільної освіти

08-09
листопада

Рання
профорієнтація
і
технологія
підтримки
розвитку
обдарованої
учнівської молоді
Розвиток творчого та просторового
уявлення у молодших школярів на
заняттях гуртків початкового технічного
моделювання. Робота з нетрадиційними
матеріалами
Методика організації та проведення
суддівства,
критерії
оцінювання
краєзнавчо-дослідницьких
робіт
експедиції «Моя Батьківщина – Україна

08
листопада

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ
м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

15
листопада

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

13-15
листопада

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

28
листопада

м.Одеса,
вул. Тіниста, 4
ООГЦПОВ

А.В. Сичова

