
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БУДИНОК 

ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

25002, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14,  

тел.(0522) 24-85-29,    kirovograd_dbxtt@ukr.net 

 

Про організацію та проведення 

обласних очно-заочних масових заходів 

 

 

№ 

з/п 

Дата або 

терміни 

проведення 

Захід Опис: що включає, партнерські активності 

тощо 

•  28.01.21 Cемінар-практикум 

«Обмін кращих 

практик»  

Мета: Компетентністний підхід до організації 

сучасного соціокультурного середовища 

закладу позашкільної освіти  

Заочний відеоконкурс - дослідження на тему: 

Моя майбутня професія: очікування і реалії. 

Дедлайн заявок 14.01.2021р 

Засідання методичних об’єднань (презентації 

відео щодо запиту на професії) 

Панельна дискусія: пропозиції від бізнесу, 

перше робоче місце, соціально 

відповідальний бізнес, 

зв’язок із професіями, які є сьогодні у 

професійно(професійно-технічних), 

передвищих та вищих закладах освіти; 

Презентація: естетика професій 

Виступи: переваги дуальної освіти 

•  25.02.2021 Конкурс серед 

керівників гуртків 

навчальних закладів 

професійної та 

професійно-

технічної освіти 

«Кращий керівник 

року» 

Актова зала ЦДБХТТ.  
Фінал. Згідно Положення конкурсу. 



•  18.03.2021 «Батл поетів» Актова зала ЦДБХТТ. 

Презентація збірки поетів – учнів 

професійних, професійно-технічних, 

позашкільних закладів освіти 

Батл поетів (конкурс читців)  

«Жива книга» спілкування з поетами, 

письменниками, журналістами у форматі: 

запитання-відповідь. 

Дедлайн заявок 10.03.2021р. 

•  26.03.2021 «Ярмарок 

авторських 

проектів» 

Ярмарок проектів за напрямами: соціальний, 

молодіжний та культурологічний.   

Дедлайн заявок 06.03.2021р. 

•  01.04.2021 Гумористичний 

конкурс «ГуморОК» 
ЦДПУ акт.зала 

Жанри: Гумористична поезія (гуморески, 

байки), Гумористична проза (монологи, 

«StendUP», Stem).   

Дедлайн заявок 15.03.2021р. 
•  29.04.2021 Фестиваль до Дня 

Землі «Екологічний 

етюд» 

 ЦД БХТТ. 

Конкурс вуличної скульптури.  інсталяції 

Цілей сталого розвитку, присвячені 

збереженню навколишнього середовища. 

(інсталяції залишаються).  

Дедлайн заявок 06.04.2021р. 

Пленер. Під час проведення конкурсу 

запрошені митці та учні художніх студій 

демонструють свій талан та діляться 

досвідом. 

Майстер класи. Ебру:Малювання на воді та 

малювання піском. 
•  15.05.2021 День Європи:  

Кіровоградщина 

європейська 

парк Ковалівський 

Підведення підсумків роботи євроклубів та 

молодіжних об’єднань області, одночасні 

виступи творчих колективів -євроклубів 

області, майстер-класи, ворк-шопи, квести, 

виставки, парад країн Європи 
•  23.05.2021 Фестиваль 

професійної освіти 
Дендропарк. 

Підведення підсумків Профfest-2021 на 

фестивалі творчих колективів учнів 

професійної та професійно-технічної освіти 

«Зорепад юних талантів 

Виставка-конкурс декоративної та технічної 

творчості. 

Підведення підсумків рейтингу закладів 

професійної та проефсійнго-технічної освіти 
 

•  липень - 

серпень 

Тематичні табірні 

зміни 
Табори та стажування 

•  Вересень 

 

Семінар-практикум Семінар заступників директорів з виховної 

роботи закладів професійно,професійно-

технічної, передвищо та вищої і позашкільної 

освіти. 

Семінар-практикум для методичних об’єднань: 

гуманітарного напряму -   керівників 



євроклубів та координаторів 

учнівського/студентського самоврядування та 

громадянської освіти,  

художньо- естетичного напряму -  керівників 

гуртків художнього слова, театральних та, 

хореографічних гуртків,  

вокально-інструментального напряму -  

керівників оркестрів, хорів, вокальних та 

вокально-інструментальних гуртків, 

декоративного та технічного напряму - 

моделювання, декоративно-прикладні та 

художні гуртки, 

національно-патріотичного напряму – 

керівники гуртків національного, військово-

патріотичного напряму 

•  01.09.2020 – 

23.05.2021 

 

«Рейтинг розвитку 

всебічно обдарованої 

молоді серед 

навчальних закладів 

професійної та 

професійно-технічної 

освіти» 

Щорічний загальний заочний конкурс, який 

проводиться протягом року.  

Нагородження кращих закладів освіти 

відбувається під час фестивалю «Зорепад 

юних талантів» у травні 2021 р..  

Для заохочення: грошова винагорода освітнім 

закладам (найкращим у рейтингу)  

 

•  01.09.2020 – 

30.01.2021 

 

 

 

25.02.2021 

Конкурс серед 

керівників гуртків 

навчальних закладів 

професійної та 

професійно-технічної 

освіти «Кращий 

керівник року» 

Заочний етап. 

Власні напрацювання керівника гуртка 

(сценарії, авторські твори, методичні 

розробки тощо), портфоліо (друковані та 

фотоматеріали) та відео творчих номерів 

надаються протягом заочного етапу.  

Дедлайн заявок 30.01.2021р. 

Фінал. Актова зала Лялькового театру або 

ЦДБХТТ.  
Згідно Положення конкурсу. 

•  16.10.2021 

(орієнтовно) 

Обласний відкритий 

фестиваль «Козацькі 

скарби» 

Козачий острів. До дня Українського 

козацтва.  

Конкурсна програма: козацькій марш, 

козацькі пісні, козацька музика. 

Дедлайн для надання відео – 01.10.2021 

Квест «У пошуках козацьких скарбів»: за 

попередньою реєстрацією команди змагаються 

у знаннях про козацькі звичаї та традиції, 

народний побут, рідну мову, фольклор. 

Майстер класи: Козацький бойовий гопак. 

Січовий впоряд. 

Станція «Козацькі витребеньки»: ігровий 

майданчик з: 

- стрибки в мішках; - бій подушками; - 

зав’язати кушак; стрибки з палицями на 

дистанцію. 

Воркшоп: Козацький куліш. 

Залучаються партнери: ГО,ТСО України, БФ 

•  16.11.2021 Відкритий обласний 

конкурс та фестиваль 
Кировоградский украинский академический 

музыкально-драматический театр им. М. 



до Дня толерантності 

«Єдина родина в 

центрі України» 

Л. Кропивницкого або обласна філармонія 

Відкритий обласний фестиваль світових 

культур, присвячений культурам різних країн: 

Виставки, графічні презентації, родзинки 

національних страв, майстер-класи, чайна 

церемонія  

Дедлайн конкурсних номерів 20.10.2021р. 

Конкурс соціальних відеороликів  

Дедлайн подання 20.10.2021р. 

 

•  10.12.2021 

(орієнтовно) 

 

 

Інтелектуальний 

марафон «Безпечна 

Україна – безпечний 

світ. Усе в моїх 

руках». 

 

Актова зала ЦД БХТТ. 

Ворк-шоп «Мій безпечний світ» 

2.Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» «Я – це 

моя безпека» 

 

Дедлайн заявок для команд 01.12.2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


