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Керівникам органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрації,  
об’єднаних територіальних громад 
 
Директорам закладів освіти обласного 
підпорядкування 
 

 
Про зміни в умовах проведення  
обласних масових заходів 
у 2019-2020 н.р. 
 

 
Повідомляємо, що у зв’язку з введенням карантину, організаційними 

комітетами обласних масових заходів, які проводяться спільно з Полтавським 
обласним центром естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради (далі – ОЦЕВУМ) та були заплановані на відповідний період, внесено зміни 
до умов їх проведення (додаток 1). 

Зазначені обласні масові заходи проводяться відповідно до положень, 
затверджених наказом Департаменту освіти і науки ОДА та зареєстрованих  
у Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області, з якими 
пропонуємо ознайомитися на сайті ОЦЕВУМу за посиланням: 
http://www.ocevum.pl.ua/oblasni-konkursi-i-festivali. 

 
Просимо врахувати відповідні зміни та довести їх до відома 

підпорядкованих закладів освіти. 
 
 

Директор 

 

В.КОВАЛЬСЬКА 

Надія Чернобель (0532) 56 23 66 
 

08.04.2020 № 03.02-18/611  На №  від  



Додаток 1 
до листа Департаменту  
освіти і науки  
від 08.04.2020 № 03.02-18/611 

 
 

ЗМІНИ 
до умов проведення у 2019-2020 році обласних масових заходів,  

які проводяться спільно з Полтавським обласним центром естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної 

Назва обласного 
конкурсу/фестивалю 

Попередньо 
запланована 

дата 
проведення 

Скореговані дати проведення 
та подачі конкурсних робіт 

Обласний фестиваль-конкурс 
«ГуморFEST» 20 березня 

Фінальна гра проводитися не буде. 
Всі 6 команд-учасниць будуть нагороджені 
Дипломами лауреатів фестивалю-конкурсу 

Обласний конкурс художньої 
самодіяльності серед учнів 

закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти  

«Нове покоління» 

9 квітня Перенесено на 2020-2021 н.р. 

Обласний фестиваль-конкурс 
«Молодь обирає здоров’я» 10 квітня 

Обласний етап відбудеться у форматі 
відеоперегляду виступів та заочного 

оцінювання конкурсів плакатів і фотографій 
Термін подачі конкурсних робіт продовжений 

до 15 травня 
Обласний конкурс  

на найкраще родинне дерево 
«Нашому роду нема переводу» 

14 квітня Термін подачі конкурсних робіт 
продовжений до 1 червня 

Обласний фестиваль-конкурс 
«Першоцвіт» серед вихованців 

закладів інтернатного типу 

23 і 28 
квітня Перенесено на 2020-2021 н.р. 

Обласний конкурс художньої 
самодіяльності учнів і 

вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільної 

освіти «Веселка» 

5 травня Перенесено на 2020-2021 н.р. 

Обласний етап  
Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської 
молоді «За нашу свободу» 

29 травня Термін подачі конкурсних робіт 
продовжений до 10 вересня 

Обласний конкурс «Мозаїка 
творчої майстерності» серед 

педагогів закладів позашкільної 
освіти на кращі методичні 

розробки художньо-
естетичного напряму і 

Обласний конкурс 
«Калейдоскоп творчих 

здобутків» серед педагогів 

11 червня Термін подачі конкурсних робіт 
продовжений до 20 червня 



Назва обласного 
конкурсу/фестивалю 

Попередньо 
запланована 

дата 
проведення 

Скореговані дати проведення 
та подачі конкурсних робіт 

закладів інтернатного типу на 
кращі методичні розробки з 

художньо-естетичного напряму 
 
 
 
 
 
 
Директор Полтавського обласного 
центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської 
обласної ради 

 

Н.ЧЕРНОБЕЛЬ 
 


