ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
20 лютого 2017 року

м. Одеса

№ 45/ОД

Про затвердження Плану обласних
організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю
у позашкільній освіті на 2017 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
наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 №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» з
метою національно-патріотичного виховання, визначення рівня практичної
підготовки вихованців позашкільних, загальноосвітніх професійно-технічних
навчальних закладів, 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 2017 рік (далі – План), що
додається.
2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад,
об’єднаних

територіальних

громад, професійно-технічним навчальним

закладам:
довести зазначений План до керівників позашкільних, загальноосвітніх
навчальних закладів;
забезпечити

участь

дітей

та

учнівської

молоді

в

обласних

організаційно-масових заходах, зазначених у Плані.
3. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) забезпечити організаційно-методичний супровід та
проведення обласних організаційно-масових заходів відповідно Плану.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
20.02. 2017 р. № 45/ОД

ПЛАН
обласних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
№

1

2
3

4
5

6

7

8

9
10

Тема заходу

Строки
проведення

Місце
проведення

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

березень

м.Одеса

березень квітень
березень квітень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травень

м.Одеса

квітеньтравень

м.Одеса

червеньлипень

Одеська
обл.

вересень
ІІІ декада
вересень

на місцях

3

м.Одеса

Одеса

11
12

13
14
15

16

17
18

19
20

21

22

23

24

Обласна виставка досягнень юних
натуралістів «Щедрість рідної землі»
Обласний конкурс-огляд внутрішнього
озеленення приміщень навчальних
закладів «Галерея кімнатних рослин»
(заочно)
Обласний конкурс навчально-дослідних
земельних ділянок (заочно)
Обласний конкурс «Зоологічна галерея»
(заочно)
Природоохоронні акції: «День Землі»,
«День Довкілля», «До чистих джерел»,
«Ліси для нащадків», «Птах року»,
«Годівничка», «День зустрічі птахів»
(заочно)
Трудові акції: «Плекаємо сад»,
«Дослідницький марафон», «Парад квітів
біля школи», «Кролик», «Юннатівський
зеленбуд», «Біощит» (заочно)
Обласний збір Дитячого Екологічного
Парламенту
Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу учнівських колективів
екологічної просвіти «Земля – наш
спільний дім»
Обласний конкурс «Молодь досліджує
світ»
Відбірковий етап Всеукраїнського
конкурсу «IntelЕко-Україна» –
національного етапу Міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості
школярів «Intel ISEF 2018»
Обласна природоохоронна акція
«Ялинка» - етапи Всеукраїнських
конкурсів (заочно):
«Новорічна композиція» «Український
сувенір»
Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу юних зоологів і тваринників
(заочно)
Обласний етап Всеукраїнської дитячоюнацької еколого-патріотичної гри
«Паросток»
Відбірковий етап Всеукраїнського
4

жовтень

м.Одеса

жовтень грудень

м.Одеса

жовтень

м.Одеса

жовтеньлистопад
січень жовтень

м.Одеса
на місцях

січень грудень

на місцях

листопад

м.Одеса

листопад

м.Одеса

грудень

м.Одеса

грудень

м.Одеса

грудень

м.Одеса

грудень

м.Одеса

протягом
року

м.Одеса

протягом

м.Одеса

конкурсу «ЕКО-клас»
року
Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти
№

25

26
27

28

29

30
31
32

33
34
35
36

37
38

Тема заходу

Строки
проведення

ІІ етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук
України у відділеннях:
Обласна науково-практична конференція
з фізики
Обласні збори переможців ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України
Олімпіада з інформатики для учнів 10-11
класів на Кубок Одеського
національного політехнічного
університету
І етап Всеукраїнського інтерактивного
конкурсу «МАН-Юніор-Дослідник»
(обласний етап)

лютий

м. Одеса

березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

березеньквітень

м. Одеса

квітень

на місцях

Обласна науково-практична конференція
з правознавства
«День юного дослідника» в рамках ХІ
Всеукраїнського фестивалю науки
І етап VІІ Всеукраїнської науковотехнічної виставки молодіжних
інновацій проектів «Майбутнє України»
(обласний етап)
Обласна науково-практична конференція
з астрономії
Обласний тур Всеукраїнської олімпіади з
філософії для школярів
Обласна науково-практична конференція
з комп’ютерних наук
Обласна науково-практична конференція
«Географія та геологія: наука та
патріотизм»
Обласна науково-практична конференція
по секції «Зарубіжна література»
І тур VІІ Всеукраїнського Інтернеттурніру із природничих дисциплін
(відбірковий – дистанційний)
5

Місце
проведення

(за часом
відкриття онлайн мережі)

квітень
квітеньтравень
червеньвересень

м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса

вересень

м.Одеса

вересень

м.Одеса

жовтень

м.Одеса

жовтень

м.Одеса

жовтень

м.Одеса

жовтень

на місцях
(за часом
відкриття онлайн мережі)

39

40

Обласна науково-практична конференція
«Історичні науки – крок молоді у ХХІ
століття»
І етап Міжнародного інтерактивного
конкурсу «МАН – Юніор - Ерудит»

листопад

м.Одеса

листопад

на місцях
(за часом
відкриття онлайн мережі)

Науково-технічний напрям позашкільної освіти
№

Тема заходу

Дата
проведення

Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
авіамодельного спорту (мікромоделі та
найпростіші)
42 Обласний етап Всеукраїнського
колоквіуму «Космос. Людина.
Духовність» («Мирний космос»)
43 Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу молодших школярів з
початкового технічного моделювання
44 - Обласний етап Всеукраїнських змагань
з радіоелектронного конструювання
45 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
автомодельного спорту (трасові моделі)
46 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
авіамодельного спорту (радіокеровані
моделі) І, ІІ, ІІІ тур
47 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
авіамодельного спорту (вільнолітаючі
схематичні моделі)
48 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
авіамодельного спорту (вільнолітаючі
моделі)
49 Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
ракетомодельного спорту та юних
ракетомоделістів
50 Обласний етап Всеукраїнської виставкиконкурсу технічної творчості «Наш
41

6

Місце
проведення

лютий
м.Одеса
березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

березень

м.Одеса

березень

м.Ізмаїл

квітеньтравень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

квітень

м.Одеса

травень
м.Одеса
травеньчервень

м.Одеса

51

52

53
54
55

пошук і творчість – тобі, Україно!»
Обласний етап Всеукраїнської виставкиконкурсу робіт учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного
моделювання (очно-заочна)
Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з
судномодельного спорту («NS» -моделі
довжиною до 600мм)
Обласний етап Всеукраїнської виставкиконкурсу «Мистецтво оригамі»
Обласний конкурс «М’яка іграшка»
Обласний етап Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з картингу
«Кубок Шахматова Ф.В.» (шосейнокільцеві перегони)

травеньчервень

м.Одеса

червень
м.Одеса
жовтень

м.Одеса

жовтень
жовтень

м.Одеса
м.Одеса

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти
№

56

57
58

59

60

Тема заходу

Строки
проведення

Місце
проведення

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)
Обласний фестиваль дитячої та юнацької
творчості «Юні таланти твої, Одещино!»
(підсумки очно-заочно)
Звітний концерт дитячих творчих
колективів позашкільних навчальних
закладів – переможців обласного
фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Юні таланти твої, Одещино!»

травеньчервень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травень

м.Одеса

травеньчервень

м.Одеса

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти
№

Тема заходу

Строки
проведення

61

Кубок Одеської області з рятівних робіт
серед юнаків та юніорів
7

травень

Місце
проведення

м.Одеса

62
63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

ІІ (обласний) етап Чемпіонату України з
пішохідного туризму
ІІ (обласний) етап Кубку Одеської
області зі спортивного орієнтування
серед вихованців позашкільних
навчальних закладів
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського
зльоту юних туристів-краєзнавців
ІІ (обласний) етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
Кубок Одеської області з пішохідного
туризму "Осінній марафон" серед
юнаків та юніорів
ІІ (обласний) етап Чемпіонату України зі
спортивного орієнтування серед
вихованців позашкільних навчальних
закладів (юніори)
Обласний збір лідерів учнівського
самоврядування позашкільних
навчальних закладів
Підсумки І-го етапу змагань з
туристських спортивних походів серед
учнівської та студентської молоді
(заочний )
ІІ (регіональний) тур Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина – Україна» (заочно)
І (обласний) тур Всеукраїнського
конкурсу на кращу туристськокраєзнавчу експедицію учнівської молоді
з активним способом пересування „Мій
рідний край” (підсумки)
Обласна краєзнавча конференція
учнівської молоді «Скарбнички мого
краю – Одещини»
День туризму в загальноосвітніх,
позашкільних і професійно-технічних
навчальних закладах
Туристські походи, відпочинок,
оздоровлення, збори, експедиційнокраєзнавчі подорожі в рамках
Всеукраїнських змагань з туристських
спортивних походів серед учнівської та
8

травень

м.Одеса

травень

м.Одеса

червень

м.Одеса

червень

додатково

жовтень

м.Одеса

жовтень

м.Одеса

жовтень

м.Одеса

листопад

м.Одеса

листопад

м.Одеса

грудень

м.Одеса

грудень

м.Одеса

протягом
року

на місцях

протягом
року

на місцях

75

76

77

студентської молоді
І, ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Надання висновків туристським групам
загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів для виходу в
туристські спортивні походи
туристською маршрутнокваліфікаційною комісією Одеського
обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання
Проведення реєстрації, перереєстрації
музеїв при дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладах, які перебувають у
сфері управління Міністерства освіти і
науки України

Начальник відділу загальної
середньої та позашкільної освіти

протягом
року

на місцях

протягом
року

м.Одеса

протягом
року

м.Одеса

О.І. Прокопенко
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