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м. Запорiжжя

Про оргжriзацiю та проведення
мiського фестивалю декоративно -

ужиткового та образотворчого
мистецтва <<Стежини рiдноТ землi>

На викОнання плану роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi
MicbKoi ради з обов'язковим дотриманням вимог Постанов Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 22.07.2020 Jъ б41 <Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепiдемiчних заходiв на територiI iз значним поширенням
гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoц
SARS-CoV-2) (iз змiнами) та постанови Головного державного санiтарного
лiкаря {краiни вiд 22.08.2020 Ns 50 <Про затвердження протиепiдемiчних

J\ъ

заходiв у закладах освiти на перiод карантину
KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9), враховуючи
Позашкiльного навчального закладу <Комунарський

у зв'язку з поширенням
клопотання адмiнiстрацii
районний центр молодi та

школярiВ> ЗапорiЗькоi MicbKoi радИ ЗапорiзьКоi обласТi (д-i - пнЗ кКРL{МтаШ))
вiД 06.10,2020 J\Ъ I28 щодо органiзацii i проведеншI мiського фестивалю
декоратИвно-ужиТкового та образотворчого мистецтва <<Стежини рiдноi землi>>
з 04. 1 1.2020-0 6.1 |.2020 (дистанцiйний формат)

НАКАЗУЮ:

1. Провqсти мiський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва <<Стежини рiдноi землi> (далi-Фестиваrrь) з 04.11.2020_06.1|.2020 на
баЗi ПНЗ кКРЩМтяТТТ>> за адресою: вул. Ситова, 17а.

2. Затвердити Положення про проведення фестивалю декоративно-ужиткового
та образотворчого мистецтва <Стежини рiдноi землi> (дистанцiйний формат)
(далi-Положення), склад оргкомiтету та журi (додатки |,2).



З.'Начальнику територiаJIьного вiддiлу освiти департаменту освiти i науки
Заl9пiзьтоi MicbKoi ради Комунарського району Могилiну О.В., директору
tIНЗ <ItРLЩ4таШ> Хвастику М.В. забезпечити:

, 3.1. Проведення Фестив€Lлю з 04.11.2020_06.L1.2020 на базi IIнз кКРI_Щ4таШ>
за адресою: вул. Ситова, 17а, згiдно з Положенням. :

3r2. Вирiшення органiзацiйних питань щодо пiдготовки, органiзацii та
вiдповiдальностi за проведення даного заходу.' 3.3. НеУХИЛЬНе ДоТриМанFIя Boix протиепiдемiчних вимог, виконання вимог
охорони працi, безпеки життсдiяльностi пiд час органiзацiT та проведення
Фестивалю.
3.4. Пiдготовку звiтноi документацiт щодо використання коштiв для проведення
даного заходу у встановлений TepMiH, вiдповiдно до нормативних вимог та
узаг€Lльнюючих матерiалiв щодо результатiв проведення Фестивалю.

4. Начальникам територi€Lльних вiддiлiв:освiти департаменту освiти i науки
Запорiзькоi мiськоi Ради Вознесенiвського, .Щнiпровського, Заводського,
Комунарського, Олександрiвського, Хортицького, Ш."rеrпiвського районiв:
Ситенко н.ю., Литовченко я.ю., Шаповаловiй н.м., Могилiну о.в.,
еременко л.в., Годжеку о.в., Перепелицi н.е., директорам закпадiв
позашкiльноi освiти MicTa: Позашкiльного навч€tльного закладу <<Мiський
ПалаЦ дитячоТ та юнацькоТ творчостi> Запорiзькоi MicbKoi ради- Запорiзькоi
областi Маринюк Л.В., Позашкiльного навчЕlJIьного закJIаду <Станцiя юних
TexHiKiB> Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Мостовiй с.м.,
Позашкiльного навчаJIьного закладу <Щитячий парк <Запорiзький мiський
бQтанiчний сад>> Запорiзькоi MicbKoi' ради Запорiзькъi обпч.ri ер"оriнiй T.I.
забезпечити:
4.1. УчастЬ вихованцiв дитячих колективiв закладiв позашкiльноi освiти,"у
даному Фестивалi вiдповiдно до Положення (дистанцiйний формат), "*"iiвiдбудетъся з 04.|1.2020-06.I|.2O2O на базi IIнЗ кКРI_Щ4таШ> за адресою: вул.
Ситова, l7a.
4.2.Безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення Bcix
протиепiдемi.tних вимог, викоI{аFIFIя вимог охорони
життедiяльгtостi пiд час участi У даному Фестивалi.

працi, безпеки

5. Головному бухгалтеру територiального вiддiлу освiти департаменту освiти
i науки Запорiзькоi MicbKoT ради Itомунарського району Ьурикiнiй T.I. здiйснити
фiнансування даного заходу згiдно з кошторисом за рахунок коштiв, видiлених
даному заI(лалу.

б. КонтРоль за виконанням даFIого r-Iаказу покласти на заступника директора
департаМенту - наLIаJIьнИка управлiгrня з питань розвитку освiти BiTKoBcbKy Н.В.,
начальника територiального вiддiлу освiти департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Комунарського району Могилiна о.В.

Щиректор департаменту С.Ю. Романчук



,Щодаток 1до
накiшу департаменту

вi,Vэ.tо, s.tэlрNgЦry

положЕннrI
про проведення мiського фестивапю декоративно-ужиткового

та образотворчого мистецтва <<Стежини рiдноi землЬ.

1 .Зага.гlънi положення.

1.1. Мiський фестивапь декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
<<СтежиНи рiдноi землil> (дапi-Фестивагlь) проводитъся з метою розвитку та
популяризацii авторських TBopiB з декоративно-ужиткового та образотворчого
МИСТеЦТВа, РОЗВИТКУ ТВОрчОi особистостi, обмiну досвiдом мiж творчими
майстернямИ закладiВ позашкiЛьноi освiти, а також популяризацii закладiв
позашкiльноi освiти MicTa.
1.2. Основними завданнями Фестивалю е:
- формування здорового способу життя у життi кожноi людини;
- виховаНня iHTepecy i поваги до навколишнього середовища;
- виховання почУття обов'язку i вiдповiд€lпьностi за свое здоров'я i здоров'я
оточуючих.

Тема Фестива.пю - <Здорова нацiя-сильна державa>).
Фестиваль проводиться у дистанцiйному форматi.

II. Органiзатори фестивалю.

2. Загапьне керiвництво пiдготовкою та проведенням Фестивалю здiйснюе
департамент освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi Ради. Органiзаторами
Фестивалю виступае територiальний вiддiл освiти департаменту Ьсвiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради Комунарського району, Позашкiлъний навчальний
закJIад <<комунарський районний центр молодi та школярiв> Запорiзькоi Micbkoi
ради Запорiзькоi областi (далi - IIНЗ <КРIЩ4таШ>).

III. Час i мiсце проведення.

3.1. Фестив€lпь вiдбудеться з 04.11 .2О20 по 06.LL.2O2O.
3.2. Мiсце проведення: IIнЗ кКРLЩ\4таLЦ), адреса: вул. Ситова,17- А.

IV. Учасники фестивалю.

4.1. До ylacTi у Фестивалi запропгуtоться дитячi ryртки, студii, художнi
майстернi З декоратИвно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладiв
позаттткiльноi освiти, якi можутъ представити персональнi виставки cBoik
вихованцiв BiKoM вiд 10 до 18 poKiB.
4.2. fuЯ участi у ФестиВалi необХiдно дО зо.lо.2020 надiслати заявку-анкету



rIасника (додаток 1) на електронну адресу tIнЗ <КРI-Щ4таШ>>:
kom_center@uk.net (в TeMi повiдомлення вказати кСтежини рiдноТ землЬ).
4.3. Вiд закJIадУ позашкiльноi освiти запрошуеться оdан учаснак' який бУд.
представляти ryрток, студiю або художню майстерню з декоративно-
УЖИТКОВОГО Мистецтва та оdан учаснuк з образотворчого мистецтва, де
займаються не менш нiж 3 роки та мають власнi доробки.

заклади, В яких вiдсутнi ryртки декоративно-ужиткового або
образотворчого мистецтвq представляе odaH учаснаквiдповiдного напряму.
4.4. КожНий уrасНик повиНен предСтавитИ вiд 5-тИ до 10-ти персон€rлu"й* робiт
та до 30.10.2020 надiслати на вказану електронну адресу наступнi матерiали:
- якiснi фотографii cBoik робiт (формат JPEG розмiром не менше 1028х720), де
у нижнЬому лiвОму куткУ мае бутИ розмiщеНа етикетка до роботи (зразок
додаеться);
- вiдеоролик (формат мр4 7028х72Ох32, трива-гliстю до 3-х хвилин), якцй
представлятиме персон€rльну виставку робiт учасника i особу, яка презентуе
виставку r{асника.

вiдеоролик мае розкривати наступнi тези: назва, мотивацiя обраноI теми
виставкИ, чиМ близъка ця тема автору. ФотО та вiдеоМатерiали повиннi бути
високоi якостi, чiткимио зрозумiлими та вiдповiдати вище описаним вимогам.

вк€}зан
у Фестивагli.
4.6. Вiдповiдальнiсть за правильне написання iMeH та
покJIадаеться на керiвникiв rypTkiB закгlадiв позашкiльноi
наданi.
4.7. Доджкова iнформацiя за телефонами:
280-52-41 - приймальшI IIНЗ <КРI_ЩчIтаIТТу;
0662452965-Перерва Свiтлана СергiiЪна (заступник директора з навчально-
виховноi роботи IIНЗ <КР[Щ4таIIЬ);
0676972440- Андреева ольга Борисiвна (керiвник <<Зразкового художнъого
колектиВу> студii декоратИвно-приКJIадногО мистецтВа <<Веселковi вiзерунки)
ПНЗ <КРI_Щ\4таIТЪ>);

095 8 40007 5 -Щонченко Тетяна Петрiвна (методист ПНЗ <КРI-Щ4тuШu) ;

0676\29382, Концур Олександр Олександрович (завiдувач органiзацiйно-
масовим вiддiлом IIНЗ <КРLЩ\4таШ)).

Електронна адреса tIнЗ кКРI_Щ\4таIl[>>: kom org_mas@ukr.net,
kom_center@ukr.net.

V. TexHiKa виконання робiт.

5. 1 ..Щекоративно-ужиткове мистецтво :

- в'язання;
- художня вишивка;
- художня обробка шкiри;
- нанизування бiсеру;
- батик;

прiзвищ учасникiв
освiти, роботи яких



_ витинанка;
- фiтодизайн;
- м'яка iграшкао ляльки;
- KepaMiKa;
- аплiкацiя;
- штуrнi квiти;
- писанкарство;
- декоративний розпис;
- народний розпис;
- паперопластика та оригамi;
- змiшанi технiки;
- iншi щреативнi технiки.
5.2. Образотворче мистецтво :

_ мЕlпюнок;
_ живопис;
- графiка;
_ акварель;
- скульптура;
- змiшанi технiки;
- iншi креативнi технiки.

VI. Критерii оцiнюваннrl.

6.1. Учасникiв Фестивалю оцiнюе жypi, яке скJIадаеться з компетентних
фахiвцiв.
6.2. Вимоги до робiт у^rасникiв виставки-конкурсу:
- композицiйне рiшення;
- TexHiKa виконання;
- втiлення авторського задуму;
- самобуТнiстьо оригiнальнiсть iдеi, стилю й манери, творче рiшення;
- дизайнерське оформлення роботи;
- в паспОртi робоТи мае бути фото самоi роботи (додаток 2 до Положення).
6.3. Естетичний анагliз твору:
- задум;
- кольорове рiшення;
- майстернiсть виконання виробу;
- композицiя (чи вдапа вона);
- чи дотриманнi правила симетрii;
- якiсть матерiалу;
- чи пропонуе кольорова гама настрiй;
- чистота i акуратнiстъ виробу;
- вiдповiднiсть виставки тематицi фестивалю.



VII. Нагородження.

7.1. УЧаСНИКи Фестивалю отримують дипломи та подарунки у вiдповiдностi до
номiнацii, в якiй, за рiшенням журi, вони ст€lJIи переможцями або визначенi
кращими. Також будa оголошено онлайн голосування, де буд. визначено
переможця у номiнацii <Приз глядацьких симпатiй>>.



,Щодаток 1

д0 ПOлOження

заявка-анкета
на }пIасть у фестива"пi декоративно-ужиткового

та образотворчого мистецтва <<Стежини рiдноi землi>> (дистанцiйний формат).

Зразок етикетки

Ns ШБ автора,
BiK

Назва
роботи

Жанр Художня
TexHiKa

ПНЗ, гурток, скiльки
poKiB займаеться

н€вва роботи: <<Мое Запорiжжл>
Ш виконавця: Малевич Iгор
BiK виконавця: 12 poKiB
Назва ryртка: <<Кольори>>

ПНЗ кКРLЩ4таШ>
ШБ керiвника: Шевченко Т.Г.



Додаток 2

до Положення

IUIAH
проведення фестив€lJIю декоративно - ужиткового

Та ОбРазотворчого мистецтва кСтежини рiдноi землi> (дистанцiйний формат):

04.11.2020 - вiдкриття Фестивалю на сторiнцi IIНЗ <КРI_Щ4таШ> у Facebook;
04.1t.2020-05.It.2020 - перегляд членами журi вiдеороликiв та фотографiй
робiт 1^lасникiв, онлайн голосуваннrI на визначення переможця у номiнацii
<<Приз глядацьких симпатiй>>;
0б.11.2020-ПiДВеДення пiдсумкiв, оголошення нагородження переможцiв,
закриття Фестива.пю на сторiнцi tIНЗ <КРI_Щ4таШ>> у Facebook.

ОнлаЙн голосування вiдбуватиметься з 04.|1.2020 (початок о 9.00) по
05.11.2020 (закриття голосування о18.00). Посилання Еа голосування бУд.
опублiковано на сторiнцi tIнЗ кКРI_Щ4таШ> у Facebook перед початком
голосування.



Додаток 2 до

Коляда о.с.коляда о.с. - методист територiального вiддiлу освiти департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoi ради Комунарського району;
Перерва с.с. - заступникдIфектораз навч€lпьно-вlD(овноiроботи пк} <<КР[Щ\4таIIЪ>;

Щиганок o.I. - керiвник ryртка студii образотворчого мистецтва <<Веселi олiвцi>
ПНЗ <КРI_Щ\4таШ>;
Семечаевська Н.К.- завiдувач сектору
адмiнiстрацii по КомУнарськоМУ районУ (за згодою); 

_

Туз О.Г.-керiвник <<Зразкового художнього колективУ> <МоделюваннrI iграшки

та образотворчого мистецтва <<Стежини рiдноi землi>>.

кулътурi спорту районноI

наказ департаменту
вiдlзlо,@_аD_Ns ц+

Склад органiзацiйного KoMiTeTy
мiського фестивалю декоративно-ужиткового

BiTKoBcbKa Н.В. - заступник директора департаменту -началъник управлiння з
питань розвитку освiтио голова оргкомiтету;
могилiн о. в. - начапьник територiального вiддiлу освiти департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoi ради Комунарського району, заступник голови
оргкомiтету.

Члени оргкомiтету:

BiTep А.л. - головний спецiалiст вiддi.гry монiторинry, комплексного аналiзу та
прогнозування управлiння з питань розвитку освiти департаменту освiти i
науки Запорiзъкоi мiсъкоi ради;
,щеревоянко в.с. - головний спецiалiст територiального вiддiлу освiти
департаМентУ освiти i науки Запорiзъкоi мiськоi радиКомунарсъкого району;
Хвастик М.В. - директор ГtrIЗ <КРI_Щ4таТII>;
Перерм с.с. - заступник дIФеrcора з навчЕtпьно-вIаrовноi роботи IIк} <КРI-Щ4таIIЬ>;
Андреева о.Б.- керiвник <<Зразкового художнього колективу)) студiТ
декоративно-прикJIадного мистецтВа <<Веселковi вiзерунки) IIнЗ <КР[Щ\4таШ>;
,,Щонченко Т. П. - методист ПНЗ <КРI_Щ4таШ>.

Склад журi:

.ЩеревОянко в.с. - головний спецiалiст територi€lJIьного вiддiлу освiти
департаМентУ освiтИ i наукИ ЗапорiзьКоi мiськОi радИ Комунарського району,
голова журi.

Члени журi:

- cyBeHip) ПНЗ (МПДЮТ> (за згодою).


