
ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

вул. НезаJIежноТ УкраiЪи, 39Б, м. Запорiжжя, 69037
тел. (061) 239-95-0
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м. Запорiжжя

Про органiзацiю та проведення
мiського фестивалю декоративно -

ужиткового та образотворчого
мистецтВа ((Стежини рiдноi землi)

На виконання рiчного плану роботи департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради з обов'язковим дотриманням вимог Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 9 грудня 2020 року NЬ1236) (зi змiнами) та
постанови Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 0б.09.202l
Ns10 кПро затвердження протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти на перiод
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycнoi хвороби (COVID-l9)),
враховуючи звернення адмiнiстрацii Позашкiльного навч€tльного закладу
кКомунарський районний центр молодi та школярiв> Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi (далi - ПНЗ кКРI_Щ\4таШ)) вiд 27 .09.202t Ns l 15 щодо
органiзацii i проведення мiського фестивалю декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва (Стежини рiдноi землi> (дистанцiйний формат)

НАкАЗУЮ:

1. Провести мiський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва <<Стежини рiдноi землi>> (далi - Фестиваль) з 25.10.2021 по 29.|0.2021,

у примiщеннi ПНЗ <КРI_{}4таШ> за адресою: вул. Ситова, 17-а.

2. Затвердити Положення про проведення мiського фестив€lJIю декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва <<Стежини рiдноi землi>>,

(дистанцiйний формат) (далi - Положення), список оргкомiтету та журi
Фестивалю (додатки 1, 2).

3. Начальнику територiального вiддiлу освiти Комунарського району
Лагодi Н.А., директору ПНЗ <КРI_Щ4таТIТ>> Хвастику М.В. забезпечити:
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-т



3.1. Проведення Фестивалю з 25.L0.202l по 29.|0.202Т у примiщеннi ПНЗ
кКРI-Щ4таШ> за адресою:вул. Ситова, |'7-а, згiдно з Положенням (дистанцiйний

формат).
3.2. Вирiшення органiзацiйних питань щодо пiдготовки, органiзацii та
проведення даного заходу.
З,З. Неухильне дотримання Bcix протиепiдемiчних вимог, виконання вимог
охорони працi, безпеки життедiяльностi пiд час органiзацii та проведення
даного заходу.
З.4. Пiдготовку звiтноi документацii щодо використання коштiв на
проведення даного заходу у встановлений TepMiHo вiдповiдно до нормативних
вимог та узагЕrльнюючих матерiалiв щодо результатiв проведення Фестивалю.

4. Начальникам територi€tльних вiддiлiв освiти департ€tменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради Вознесенiвського, ,.Щнiпровського, Заводського,
Олександрiвськогоо Хортицького, Шевченкiвського районiв: Ситенко Н.Ю.,
Литовченко Я.Ю., Шаповаловiй Н.М., еременко Л.В., Годжеку О.В.,
Перепелицi Н.е., директорам закладiв позашкiльноi освiти: Позашкiльного
навч€lпьного закладу <Мiський Па.гlац дитячоi та юнацькоi творчостi>>
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Маринюк Л.В., Позашкiльного
навч€lJIьного закладу (Дитячий парк кЗапорiзький мiський ботанiчний сад)D
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi ерьомiнiй T.I. забезпечити:
4.1. Участь творчих колективiв та окремих вихованцiв закладiв позашкiльноi
освiти у Фестивалi, згiдно з Положенням (дистанцiйний формат), який
вiдбудеться з 25.10.2021 по 29.10.2021 у примiщеннi ПНЗ <КРLЩ\4таШ> за
адресою:вул. Ситова, 1 7-а.
4,2, Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо
виконання Bcix протиепiдемiчних вимог, вимог охорони працi, безпеки
життедiяльностi пiд час участi у даному Фестивагli.

5. Головному бухгалтеру територiального вiддiлу освiти Комунарського району
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради Бурикiнiй T.I. здiйснити
фiнансування даного заходу згiдно з кошторисом за рахунок коштiв, видiлених
даному закладу.

б. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
департаменту-начапьника управлiння з питань
BiTKoBcbKy Н.В., начальника територiа.гlьного вiддiлу

/

заступника директора
розвитку освiти

освiти Комунарського
району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради Лагоду Н.А.

Заступник директора департаменту
з економiчних питань

BiTep AHToHiHa 708 24 13

IHHa КРИВОНIС



ЗАТВЕРЩЖЕНО:
додаток 1 до наказу

департаменту
вiд ,tз,ао, zоц ЛЬ _А Sбp

положЕннlI
про проведення мiського фестивалю декоративно-ужиткового

та образотворчого мистецтва <Стежини рiдноi землi>.

I.Загальнi положення.

1.1. Мiський фестив€lJIь декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
<<Стежини рiдноi землi>> (даrri - Фестиваль) проводиться 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. Основним завданням Фестивалю е: показати MicTo майбутнього, а саме
пофантазувати як може змiнитися м. Запорiжжя. Можливо MicTo буле
преДставлено у виглядi пiдводного мегаполiсу-акварiуму, пiдземного MicTa без
Висотних будiвель або HaBiTb ((зелене MicTo> без жодного транспорту.
Пропонуеться спробувати з€lзирнути в майбутне очима сьогодення!
Заохочуються найсмiливiшi, найкреативнiшi iдеi та фантазiI.

Тема Фестивалю - <MicTo Майбутнього!>>
Фестиваль проводиться у дистанцiйному форматi.

II. Органiзатори Фестивалю.
2. Загальне керiвництво пiдготовкою та проведенням Фестивалю здiйснюс
департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради. Органiзаторами
Фестивалю виступае територiальний вiддiл освiти департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради Комунарського району, Позашкiльний навчальний
закJIад <КомунарськиЙ раЙонниЙ центр молодi та школярiв> Запорiзькоi MicbKoT

ради ЗапорiзькоТ областi (далi - IIНЗ кКРI_Щ\4таШ)).

III. Час i мiсце проведенЕя.
3.1. Фестив€lпь вiдбудеться з 25.|0.202l по 29.10.202t згiдно з планом (додаток
1).

3.2. Мiсце проведення: IIНЗ <КРLЩ\4таШ>>о адреса: вул. Ситовао 17-а; офiцiйний
сайт IIНЗ <КРI_Щ4таТ I I > - http s ://www. kom- center. zp.ua.

IV. Учасники Фестив€uIю
4.|. .Що участi у Фестивалi запрошуються дитячi гуртки, студii, хуложнi
маЙстернi з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладiв
позашкiльноi освiти, якi можуть представити персона.гtьнi виставки cBoix
вихованцiв BiKoM вiд 8 до 18 poKiB.



4.2. !ля участi у Фестивалi необхiдно до 2|.L0.2021 надiслати заявку-анкету
учасника (додаток 2) ца електронну адресу tIНЗ кКРLЩ\4таШ>:
kom_center@ukr.net (в TeMi повiдомлення вказати кСтежини рiдноi землi>).
4.3. Вiд закJIаду позашкiльноi освiти запрошуеться odaH учаснuщ який буле
представляти гурток, стулiю або художню майстерню з декоративно-
УЖиткоВого мистецтва та odaH учаснак з образотворчого мистецтва, де
займаються не менш нiж 3 роки та мають власнi доробки.

Заклади, в яких вiдсутнi гуртки декоративно-ужиткового або
образотворчого мистецтва, представляе odtlH учаснuк вiдповiдного напряму.
4.4. Кожен учасник повинен представити вiд 5-ти до 10-ти персонЕuIьних робiт
та до 2l.|0.2021 надiслати на вкЕlзану електронну адресу наступнi матерiали:
- якiснi фотографii cBoix робiт (формат JPEG розмiром не менше 1028х720), де
у нижньому лiвому кутку мае бути розмiщена етикетка до роботи (зразок
додаеться);
- вiдеоролик (формат МР4 t028х720хЗ2, тривалiстю до 3-х хвилин), який
представлятиме персон€rльну виставку робiт учасника i особу, яка презентуе
виставку учасника.

Вiдеоролик мае розкрити наступнi тези: н€[зва, мотивацiя обраноi теми
ВиСТаВки, чим близька ця тема автору. Фото та вiдеоматерiали повиннi бути
ВИСОКОi якостi, чiткими, зрозумiлими та вiдповiдати вище описаним вимогам.

участi
у Фестивалi.
4.6. Вiдповiдальнiсть за правильне написання iMeH та прiзвищ уlасникiв
ПОКJIаДаетЬся на керiвникiв гурткiв закладiв позашкiльноi освiти, роботи яких
беруть rlacтb.
4.7. Доджкова iнформацiя за телефонами:
280-52-40 - приймагlьня ПНЗ <КРI_ЩtIтаШ>;
06624529б5 - Перерва Свiтлана СергiiЪна (заступник директора з навч€[льно-
виховноi роботи tIНЗ <<КРI_Щ\zIтаШ>);

099б082118-Клiмова Тетяна IBaHiBHa (педагог-органiзатор ПНЗ <КРI_Щ\4тчШu);
0683 180058 - Мамонова Марина BiKTopiBHa (методист IIНЗ <КРI-Щ4тчШп);
0958400075 - ,,Щонченко Тетяна Петрiвна (методист ПНЗ <КРI_Щ4таШ)).

Електронна адреса IIНЗ кКРIД\4таШ>: E-mail: 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;
_ витинанка;
- фiтодизайн;
- м'яка iграшкао ляльки;



- Kepaмiкa;
- аплiкацiя;
- штучнi квiти;
- писанкарство;
- декоративний розпис;
- народний розпис;
- паперопластика та оригамi;
- змiшанi технiки;
- iншi креативнi технiки.
5.2. Образотворче мистецтво:
_ м€tлюнок;
_ живопис;
- графiка;
_ акварель;
- скульптура;
- змiшанi технiки;
- iншi креативнi технiки.

VI. Критерii оцiнювання.
6.1. УЧаСникiв Фестивалю оцiнюс журi, яке скJIадаеться з компетентних
фахiвцiв.
б.2. Вимоги до робiт уrасникiв виставки-конкурсу:
- композицiйне рiшення;
- TexHiKa виконання;
- втiлення авторського задуму;
- самобутнiсть, оригiнальнiсть iдеi, стилю й манери, творче рiшення;
- дизайнерське оформлення роботи;
- в паспортi роботй мае бути фото самоi роботи (додаток до Положення).
6.3. Естетичний аналiз твору:
- задум;
- кольорове рiшення;
- майстернiсть виконання виробу;
- композицiя (чи вдала вона);
- чи дотриманнi правила симетрii;
- якiсть матерiалу;
- чи пропонуе кольорова гама настрiй;
- чистота i aKypaTHicTb виробу;
- вiдповiднiсть виставки тематицi Фестива-гlю.

7.| Учасники Фестив€tлю отримують дипломи та подарунки у вiдповiдностi до
НОМiНаЦii, в якiй, за рiшенням журi, вони ст€lли переможцями або визначенi
КРаЩИМИ. Також буле оголошено онлаЙн голосування, де буле визначено
переможIц у номiнацii кПриз глядацьких симпатiй>.

VII. Нагородження.



Додаток 2

до Положення

заявка-анкета
на участь у фестивалi декоративно-ужиткового

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

м
з/п

ПIБ авторао
BiK

Назва
роботи

Жанр
Художня
TexHiKa

ПНЗ, гурток, скiльки
poKiB займаеться

Зразок етикетки

назва роботи: <<Мое Запорiжжя>
ПI виконавця: Ма.гlевич Iгор
BiK виконавця: 12 poKiB
Назва ryртка: <<Кольори>
IIНЗ <КРI$\4таШ>
ПIБ керiвника: Шевченко Т.Г.



Додаток 1

до Положення

плАн
проведення фестив€lлю декоративно-ужиткового

та образотворчого мистецтва кСтежини рiдноi землi> (дистанцiйний формат):

25.L0.2021 - вiдкритгя фестивЕuIю на сторiнцi ПНЗ <KPI_{}4TaIII> у Facebook;
25.|0.2021 - 28.|0.202l - перегляд членами журi вiдеороликiв та фотографiй
робiТ 1"lасникiв, онлаЙн голосування на визначення переможця у номiнацii
<Приз глядацьких симпатiй> ;

29.10.202| - пiДведення пiдсумкiв, оголошення нагородження переможцiв,
закриття Фестивалю на сторiнцi IIНЗ <КРI_Щ4таШ> у Facebook.

ОнлаЙн голосування вiдбуватиметься з 25.L0.2021 (початок о 9:00) по
28.|0.2021 (закриття голосування о 18:00). Посилання на голосування буле
ОПУблiкоВано на сторiнцi IIНЗ <КРI_Щ4таШ> у Facebook перед початком
голосування.



ЗАТВЕР[ЖЕНО:
додаток 2 до наказу

департаменту
Вiд{3",tп а,O1ЛЬ а,8 б tD

Склад органiзацiйного KoMiTeTy
мiського фестивалю декоративно-ужиткового

та образотворчого мистецтва <<Стежини рiдноi землi>.

НаТаЛiЯ BiTKoBcbKa - заступник директора департаменту - начаJIьник управлiння
З ПИТаНЬ РОЗВИТКУ освiти департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi роди,
голова органiзацiйного KoMiTeTy;
НаТалiя Лагода - начальник територiального вiддiлу освiти Комунарського
РаЙОНУ Департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради, заступник голови
оргкомiтету.

Члени оргкомiтету:
AHToHiHa BiTep - головний спецiалiст управлiння з питань розвитку освiти
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради;
Михайло Хвастик - директор IIНЗ <КРI_Щ4таШ>;
СВiТЛана Перерва - заступник директора з навч€tльно-виховноi роботи ПНЗ
<КРI_Щ4таШ>;
МаРИНа Мамонова - керiвник кЗразкового художнього колективу)
декоративно-ужиткового мистецтва кВеселковi вiзерунки) IIНЗ <КРI!\4таШ>;
Тетяна,Щонченко - методист ПНЗ <КРI_Щ4таШ>.

Склад журi:

Наталiя Лагода - начальник територiального вiддiлу освiти Комунарського
РаЙону.Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi радио голова жypi.

Члени журi:
ОЛеНа Коляда - головний спецiалiст територi€lJIьного вiддiлу освiти
КОмУнарського району .Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради;
Свiтлана Перерва - заступник директора з навчЕlльно-виховноi роботи
ПНЗ кКРI_Щ4таШ>;
Олена I-{иганок - керiвник ryртка сryдii образотворчого мистецтва <<Веселi
олiвцi IIНЗ <КРI_Щ4таТ Т I> ;

Натагliя Семечаевська Н.К. - завiдувач сектору по культурi та спорту районноi
адмiнiстрацii по Комунарському району (за згодою).
ОКСаНа ТУз - керiвник гуртка <Зразкового художнього колективу)
<МОДелЮВаннrI iграшки - cyBeHip> Позашкiльного навчЕuIьного закладу
<<МiСЬКИй Палац дитячоi та юнацькоi творчостi> Запорiзькоi мiськоi ради
Запорiзькоi областi (за згодою).


