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ПРОЕКТ ПЛАНУ ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ З ДІТЬМИ ТА 

УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ НА 2018 РІК 

№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення 

Строки 

проведення 

Відповідальні 

за проведення 

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ ТА СВЯТА 

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ 

1 

Обласний конкурс-огляд дитячої художньої 

творчості «Дерзайте, ви – талановиті» дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

згідно графіку квітень- травень  

2 

Обласний конкурс-виставка художніх робіт з 

декоративно-ужиткового та образотворче 

мистецтва «Великодній дивограй» 

за погодженням квітень- травень  

3 

Обласний конкурс-огляд дитячої художньої 

творчості дітей пільгових категорій дошкільного 

віку «Дерзай, малюк» 

згідно графіку червень  

4 
Обласний відкритий фестиваль української пісні 

«З Україною в серці!» 
за погодженням жовтень  

5 
Обласний конкурс-огляд художньої творчості 

дітей з інвалідністю «Повір у себе» 
згідно графіку листопад- грудень  

6 

Обласний конкурс-виставка робіт з 

декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Ми усе можемо» 

за погодженням листопад- грудень  

ОБЛАСНІ СВЯТА 

1 Стрітення за погодженням лютий  

2 День Європи в країнах Європейського Союзу за погодженням травень  

3 День Матері за погодженням травень  

4 Міжнародний день захисту дітей за погодженням червень  

5 Івана Купала за погодженням липень  

6 День Державного Прапора України за погодженням серпень  

7 День незалежності України за погодженням серпень  

8 День Дошкілля за погодженням вересень  
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9 День працівника освіти за погодженням жовтень  

10 День захистника України за погодженням жовтень  

11 День Св. Миколая за погодженням грудень  

ОБЛАСНІ ЕТАПИ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ, КОНКУРСІВ 

1 

Обласний етап Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості 

присвячений, Дню Землі 

за погодженням лютий  

2 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

військово-патріотичної творчості учнівської 

молоді «За нашу свободу» 

за погодженням березень  

3 

Обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край» 

за погодженням березень-квітень  

4 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

позашкільних навчальних закладів України 

«Територія творчості» 

за погодженням березень  

5 

Обласні етапи Всеукраїнського відкритого 

фестивалю хореографічного мистецтва «Магія 

танцю» та Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Перлини мистецтв» 

за погодженням березень  

6 

Обласний етап Всеукраїнського дитячого 

фольклорно-етнографічного фестивалю «Весна 

у «Київській Русі» 

за погодженням квітень  

7 
Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 
за погодженням квітень  

8 

Обласний етап Міжнародного дитячо-юнацького 

фестивалю народного мистецтва «Смарагдові 

витоки» 

за погодженням квітень  

9 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

дитячих театральних колективів та майстрів 

художнього слова «Світ надії – Дивосвіт!» 

за погодженням квітень  

10 
Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

музичного мистецтва «На крилах гармонії» 
за погодженням квітень  
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11 

Обласний етап Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства - Гра» 

м. Слов’янськ вересень  

12 

Обласний етап Всеукраїнського дитячо-

юнацького фестивалю мистецтв «Сурми 

звитяги» 

за погодженням вересень  

13 

Обласний етап Всеукраїнського відкритого 

дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

народної хореографії «Натхнення Хортиці» 

м. Слов’янськ вересень  

14 

Обласний етап Всеукраїнського відкритого 

дитячо-юнацького фестивалю – майстерні 

авторської (бардівської) пісні «Сонячний 

зайчик» 

м. Слов’янськ вересень  

15 

Обласний етап Міжнародного фестивалю – 

конкурсу дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

за погодженням вересень  

16 

Обласний етап Всеукраїнського відкритого 

змагання з джамстайлу та шаффлу 

«Uniteddancebeat» 

за погодженням жовтень  

17 

Обласний етап Всеукраїнського відкритого 

літературно-музичного фестивалю «Розстріляна 

молодість» 

м. Слов’янськ грудень  

18 

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу для дітей та юнацтва «Різдвяні 

канікули» 

за погодженням грудень  

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ 

1 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та 

юнацтва «Різдвяні канікули» 
м. Львів січень  

2 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс бальної 

хореографії 
м. Київ січень-лютий  

3 
Всеукраїнський відкритий літературно-

музичний фестиваль «Розстріляна молодість» 
м. Житомир лютий  

4 

Четвертий Всеукраїнський відкритий фестиваль-

конкурс військово-патріотичної пісні «Пам’ять 

серця» 

м.Київ березень  
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5 
Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та 

юнацької творчості, присвячений Дню Землі 

м. Кропивницький 

Кіровоградська обл. 
квітень  

6 

Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край» 

м. Київ травень  

7 

Всеукраїнський фестиваль позашкільних 

навчальних закладів України «Територія 

творчості» 

м. Київ травень  

8 

Всеукраїнський дитячий фольклорно-

етнографічний фестиваль «Весна у «Київській 

Русі» 

Київська обл., 

Обухівський р-н, 

с. Копачів 

травень  

9 
Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої 

творчості «Єдина родина» 
Миколаївська обл. червень  

10 

Всеукраїнський дитячий фестиваль «Світ 

талантів», переможців Всеукраїнського 

конкурсу «Чисті роси» 

м. Одеса червень  

11 

Всеукраїнський фестиваль дитячих театральних 

колективів та майстрів художнього слова «Світ 

надії - Дивосвіт!» 

Херсонська обл. червень  

12 
Всеукраїнський фестиваль хореографічного 

мистецтва «Магія танцю» 
Херсонська обл. червень  

13 
Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва 

«На крилах гармонії» 
Херсонська обл. червень-липень  

14 

Відкритий фестиваль дитячого кіно та 

телебачення «Веселка» та Всеукраїнський 

відкритий конкурс юних фотоаматорів «Ми – 

діти України» 

Полтавська обл., 

м. Кременчук 
серпень  

15 
Всеукраїнський конкурс творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу» 
м. Київ квітень-серпень  

16 

Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький 

фестиваль-конкурс народної хореографії 

«Натхнення Хортиці» 

м. Запоріжжя вересень  

17 

Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький 

фестиваль – майстерня авторської (бардівської) 

пісні «Сонячний зайчик» 

м. Запоріжжя жовтень  
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18 

Вісімнадцятий Всеукраїнський дитячо-

юнацький фестиваль мистецтв «СУРМИ 

ЗВИТЯГИ» 

м. Львів жовтень-грудень  

19 
Всеукраїнські відкриті змагання з джамстайлу та 

шаффлу «Uniteddancebeat» 
м. Київ листопад  

20 
Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс 

ігрових програм «Адреса дитинства - Гра» 
м. Запоріжжя вересень-жовтень  

МІЖНАРОДНІ ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ 

1 
Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини 

мистецтв» 
м. Київ березень-грудень  

2 
Міжнародний фестиваль, присвячений Дню 

Матері «У колі друзів» 
м. Львів травень  

3 
Міжнародний фестиваль «Соняшний 

каштанчик» 
м. Київ травень  

4 
Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль 

народного мистецтва «Смарагдові витоки» 

м. Мукачеве  

Закарпатська обл. 
травень-червень  

5 
Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та 

юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» 
м. Ужгород жовтень  

 


