
Додаток 1 

          до наказу  

          відділу освіти 

          Сквирської РДА 

          від 01.09.2014 №143 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

з педагогічними працівниками та учнями 

на 2014/2015 навчальний рік 

 

Серпень 2014 рік 

22.08 Районне свято до Дня Державного прапора, Дня незалежності України 

з серпня Участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому» 

серпень-

жовтень 

Всеукраїнський конкурс «Intel-Техно Україна» 

Вересень2014 рік 

01.09 День Знань, перший урок «Україна – єдина країна» 

01.09 Районна акція «1 вересня: замість квітів – допомога Армії» 

02.09 – 05.09 Дні відкритих дверей у дошкільних закладах району 

до 05.09 І етап Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок» 

з 08.09 – 15.09 Олімпійський тиждень. Олімпійський урок 

11.09 Участь у обласному засіданні круглого столу «Розвиток української 

державності» 

13.09 Районне спортивне свято до Дня працівників фізичної культури та 

спорту 

13.09 Спартакіада допризовної молоді 

14.09 Міжнародний день пам’яті жертв фашизму 

15.09 Святкова програма з нагоди Дня позашкільника 

21.09 Міжнародний день миру 

вересень Районні заходи до відзначення Дня ветерана 

15.09 – 22.09 Тиждень безпеки життєдіяльності 

вересень Участь у міському соціально-благодійному проекті «З надією на мир 

– єднаймося, Сквиряни!» 

27.09 День дошкільника 

вересень-березень Національний конкурс шкільних газет 

вересень-жовтень Міжнародний інтелектуальний конкурс «50 СЛІВ» 

Жовтень 2014 рік 

01.10 Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана. 

05.10 День працівників освіти 

жовтень Обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

14.10 День Українського козацтва 

жовтень Обласний збір лідерів учнівського самоврядування 

жовтень Екскурсія лідерів учнівського самоврядування до сесійного будинку 

Верховної Ради України 

до 21.10 ІІ етап Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок» 

жовтень Обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Українська паляниця» 

25.10 Районна настановча конференція територіального відділення МАН 

жовтень Шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 

27.10-02.11 Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули 

жовтень Районний етап конкурсу «Учитель року» (хімія, образотворче 

мистецтво, правознавство, українська мова і література, виховна 

робота)  



жовтень Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

28.10 70 років від дня визволення України від фашистських загарбників  

Листопад 2014 рік 

09.11 День української писемності та мови 

9.11-10.11 Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності 

«Бобер» 

06.11 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників 

листопад  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням 

листопад Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

19.11 Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко» 

19.11 Всеукраїнський конкурс з французької мови «Галлус» 

20.11 Всесвітній день дитини. День працівників сільського господарства. 

20.11 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» 

28.11 Районна виставка дитячих робіт ДНЗ «Моя Україна – батьківщина 

єдина» 

листопад Обласна конференція юних краєзнавців «Допоки пам’ять в серці не 

згасає» щодо трагічних подій на Україні під час голодомору 1932-

1933років 

листопад Обласний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції 

«Моя Батьківщина – Україна» 

листопад-

березень 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді 

ім.Т.Г.Шевченка 

21.11 Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» 

листопад Районний етап Всеукраїнських предметних олімпіад з основ наук 

листопад Обласний конкурс «Топоніміка і історія рідного краю» 

листопад Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Ліси для нащадків» 

Грудень 2014 рік 

01.12 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

грудень Районний етап виставки-конкурсу творчих дитячих робіт 

«Український сувенір» та «Новорічна композиція» 

06.12 День Збройних сил України 

10.12 Міжнародний день прав людини. Правовий тиждень 

грудень Районна виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей» 

грудень  Фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Ми – такі, як 

усі» 

13.12 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

грудень 2014-

травень 2015 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

11.12 Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 

27.12 – 30.12 Новорічні ранки та карнавали в загальноосвітніх навчальних закладах 

29.12 – 11.01 Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом) 

грудень Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва 

«Скарби рідного краю» 

грудень Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» 

грудень Обласне свято до Дня Святого Миколая «Ой хто, хто Миколая 

любить» 



грудень Новорічні ялинки 

Січень 2015 рік 

січень-квітень Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних істориків 

«Лелека» 

січень-травень Всеукраїнський конкурс «Intel-Еко Україна» 

січень Районний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» 

січень Першість району з міні-футболу 

січень Районні змагання з шахів 

січень Першість району з настільного тенісу 

січень Районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

січень Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних істориків 

«Лелека» 

січень Участь у навчально-тренувальних зборах учасників ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН.  

січень Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН.  

січень Обласний етап всеукраїнської акції «Годівничка» 

22.01 День Соборності України 

29.01 День пам´яті героїв Крут 

Лютий 2015 рік 

07.02  Всеукраїнський конкурс з російської мови «Лукоморье» 

лютий Районний етап історійко-географічної експедиції «Історія міст і сіл 

України» 

лютий Районний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії» 

12.02 Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» 

лютий Районні змагання з техніки пішохідного туризму в закритих 

приміщеннях 

лютий Обласна ІНТЕРНЕТ-олімпіада з основ наук та створення належних 

умов для участі в ній обдарованих дітей. 

лютий Обласний конкурс «Новітній інтелект нації» 

лютий Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натуралиста» 

лютий Обласний конкурс плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя» 

лютий Першість району з гандболу на приз М.Ольшевського 

лютий Обласні змагання з техніки пішохідного туризму у закритих 

приміщеннях серед учнівської молоді Київщини (на базі Сквирської 

ЗОШ І-ІІІст. № 3) 

Березень 2015 рік 

березень Шевченківський тиждень 

03.03 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 

березень ІІІ (заочний) етап обласного фольклорного фестивалю-конкурсу «З 

народного джерела» 

березень Обласний збір лідерів учнівського самоврядування 

березень-квітень Обласний дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної пісні 

«Калиновий дзвін» 

березень  Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!» та Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт вихованців 



гуртків початкового технічного моделювання 

березень Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

березень Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» 

23.03 – 29.03 Проведення заходів згідно з планом роботи на канікули 

березень Профорієнтаційний, змагально-мотиваційний захід  «Обери 

майбутнє» 

березень-червень Обласний конкурс на кращий суспільно значущий проект учнівського 

самоврядування у номінаціях: «Екологія», «Правова освіта і 

культура учнівської молоді», «Вибір професії, як життєвий 

проект старшокласника» 

Квітень 2015 рік 

07.04 Всесвітній день здоров᾿я 

квітень Обласна конференція юних краєзнавців «Київщина – мій 

заповітний край», присвячена 70-ій річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 

квітень Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний 

дім» серед учнівських колективів екологічної просвіти 

квітень Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» 

квітень Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 

квітень Обласний етап Всеукраїнського конкурсу серед команд веселих та 

найкмітливіших юних інспекторів руху-2015 спільно з 

управлінням ДАІ ГУМВС України в Київській області 

квітень Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я» 

квітень Обласні змагання з початкового технічного моделювання 

квітень Обласний етап Всеукраїнських відкритих  змагань серед учнівської 

молоді з картингу 

квітень Районний етап конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей» 

12.04 Всесвітній день авіації і космонавтики 

квітень Районні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони 

навколишнього середовища «День довкілля», «До чистих джерел», 

«День Землі», «Діти за гуманне ставлення до тварин» 

26.04 День Чорнобильської трагедії 

квітень-травень Обласний етап Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу 

«Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» 

квітень Першість району з футболу 

квітень Районний етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький 

гарт» 

квітень Обласні змагання з водного туризму серед учнівської молоді 

Київщини 

квітень Обласні змагання з велосипедного туризму серед учнівської молоді 

Київщини 

Травень 2015 рік 

06.05 Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах заходів щодо 

Дня матері 

09.05 День Перемоги. Районна акція «Доброго ранку, ветеране!»  

травень Заключне свято обдарованості «Таланти твої, Сквирщино!», 

«Віват, науко молода!» 

травень-червень Обласний етап військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» 

травень-червень Обласний етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної 



гри Українського козацтва «Джура» 

травень Дитячий фольклорно-етнографічний фестиваль «Дитинства пісня 

Великодня» 

травень Заключне свято обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Таланти твої, Київщино!» 

травень Районний етап Всеукраїнських дитячих спортивних ігор «Старти 

надій» 

травень Першість району з футболу на призи клубу «Шкіряний м᾿яч» 

травень Обласний огляд-конкурс роботи загонів юних інспекторів руху 2015 

спільно з управлінням ДАЇ ГУМВС України в Київській області 

травень Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежників-рятувальників спільно з управлінням МНС у Київській 

області 

травень Обласний урочистий збір переможців конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

15.05 Міжнародний день сім᾿ї 

18.05 Міжнародний день музеїв 

29.05 Свято останнього дзвінка 

Червень 2015 рік 

01.06  Міжнародний день захисту дітей 

червень Правничий квест «Поважай мої права» для лідерів органів 

самоврядування загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів 

червень Обласна акція «Ми за єдину Україну» 

червень Оздоровлення школярів, вихованців ДНЗ 

червень Робота пришкільних оздоровчих таборів та районного заміського 

дитячого оздоровчого табору «Росич» 

червень Випускні вечори 

 

 


