Департамент освіти і науки
Вінницької обласної
державної адміністрації

Вінницька обласна
організація Профспілки
працівників освіти і науки

НАКАЗ
_07.12.2017________
__07.12.2017_______

Вінниця

№ __583__
Пр. №__23___

Про проведення
обласного фестивалю вчительської та
учнівської творчості “Проліски надії – 2018”
На виконання Указу Президента України від 13.10.2015 р. № 580 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020
роки», з нагоди відзначення 100-річчя заснування позашкільної освіти в Україні
та з метою формування у дітей та учнівської молоді високої патріотичної
свідомості, утвердження духовності, моральності, шанобливого ставлення до
національних надбань українського народу та наслідування його традицій,
розвитку українського мистецтва, популяризації національного надбання і
кращих зразків світової класики, підвищення художнього рівня виконавської
майстерності творчих колективів,
Н А К А З У Є М О:
1.Провести обласний фестиваль вчительської та учнівської
творчості
«Проліски надії – 2018» (далі – Фестиваль) серед закладів загальної середньої
(у т. ч. серед шкіл-інтернатів, крім спеціальних), позашкільної освіти різних
типів та форм власності, керівники колективів яких фінансуються з бюджету
освіти, у лютому-березні 2018 року.
2.Затвердити Умови проведення Фестивалю, склад оргкомітету, журі, графік
зональних фестивалів, що додаються.
3.Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад,
головам районних рад профспілки працівників освіти і науки в лютому 2018
року провести місцеві фестивалі вчительської та учнівської творчості.
4.Обласному Будинку культури учителя (Мельник Т.І.) провести:
4.1.У лютому 2018 року - конкурс учнів солістів-вокалістів та читців «Зіркова
мрія» (в рамках Фестивалю) на базі Вінницького обласного Будинку культури
учителя;

4.2.У березні 2018 року – обласний мистецький зональний фестиваль
вчительської та учнівської творчості за графіком, що додається;
4.3.У квітні 2018 року – Гала-концерт переможців мистецького фестивалю;
4.4.Забезпечити роботу журі під час зональних оглядів, здійснити видатки на
відрядження членів журі, транспортні витрати, витрати на проведення Галаконцерту.
5.Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад:
5.1.Забезпечити необхідні умови та місце проведення зональних фестивалів;
5.2.Забезпечити участь учителів та учнів у зональних фестивалях, переможців
фестивалю – у Гала-концерті;
5.3.Витрати на проведення зональних фестивалів та участі у Гала-концерті
віднести на рахунок місцевих бюджетів;
5.4.Відповідальність за безпеку життя дітей в дорозі та під час їх перебування
на фестивалях покласти на керівників колективів та супроводжуючих осіб.
6.Обласній організації Профспілки працівників освіти і науки (Пугачов С.Г.)
забезпечити фінансування транспорту для організації роботи членів журі під
час проведення зональних фестивалів.
7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління
загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи Буняка В.В.,
заступника голови обласної організації Профспілки працівників освіти і науки
Горобець С.В. та художнього керівника обласного Будинку культури учителя
Куцу Н.В.
Заступник голови – директор
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
______________ І.Івасюк

Голова обласної організації
Профспілки працівників
освіти і науки
_______________С.Пугачов

Заступник директора Департаменту – начальник
управління загальної середньої, дошкільної освіти та
виховної роботи
Буняк В.
Лісогурська Т.
Горобець С.
Мельник Т.
Стахова А.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільним наказом заступника голови директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голови
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки
_______________№______
_______________№______

Умови проведення
обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості
“Проліски надії – 2018”
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мета
1.1. Виховання у підростаючого покоління духовності, високих
патріотичних і морально-етичних якостей, національної свідомості,
формування відчуття гідності громадянина європейської держави,
зміцнення існуючих, створення нових колективів вчительської й
учнівської творчості та сприяння підвищенню рівня мистецької і
виконавської майстерності.
Порядок проведення:
2.1. До участі в обласному фестивалі запрошуються творчі колективи
вчителів та учнів загальноосвітніх (у тому числі шкіл-інтернатів (крім
спеціальних), позашкільних навчальних закладів різних типів та форм
власності, керівники колективів, яких фінансуються з бюджету освіти.
Фестиваль проводиться у три етапи:
3.1. місцевий (загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади) – січень –
лютий 2018 р.;
3.2. районний – відбірковий (проводиться районними, міськими закладами
освіти, ОТГ, районними профспілковими організаціями працівників
освіти) – лютий 2018 р.;
3.3. зональний (проводиться оргкомітетом фестивалю за участю журі) –
березень 2018 р.
Фестиваль завершується Гала-концертом.
Вимоги до програми:
5.1. Форма зонального фестивалю – концерт (до 45 хв.), програма якого
надрукована в 10-ти примірниках за вказаним зразком (додаток 6);
5.2. Вокальні колективи виступають «живим звуком» (фонограма -1).
Художні номери сольного дитячого співу та читання до програми не
включаються;
5.3. До концертної програми додається відеозапис районного концерту.
Критерії оцінювання:
6.1. Рівень виконавської майстерності, сценічна культура, костюми, якість
музичного супроводу, самобутність, різножанровість, масовість.

6.2. Концертні номери оцінюються за 10-ти бальною системою.

7.

Нагородження:
7.1. Оргкомітет за поданням журі визначає кращі концертні програми та
учасників Гала-концерту. Кращі колективи, окремі виконавці та
відповідальні особи за підготовку і проведення фестивалю
нагороджуються дипломами, спільними грамотами Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації, обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки, обласного Будинку культури учителя.

Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільним наказом заступника голови директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голови
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки
_______________№______
_______________№______

Склад оргкомітету
обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості
“Проліски надії – 2018”

1.Лісогурська Тетяна Іванівна - голова оргкомітету, заступник начальника
управління – начальник відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної
роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
2.Горобець Світлана Віталіївна - співголова оргкомітету, заступник голови
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки.
Члени оргкомітету:
1.Мельник Тетяна Іванівна – директор обласного Будинку культури учителя;
2.Гайтина Світлана Євгеніївна – начальник відділу з основних видів
діяльності обласного Будинку культури учителя;
3.Деркач Світлана Вікторівна – педагог-організатор обласного Будинку
культури учителя.

Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільним наказом заступника голови директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голови
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки
_______________№______
_______________№______

Склад журі
обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості
“Проліски надії – 2017”
Голова журі:
1.Мальцева Марина Семенівна – керівник народної студії естрадно-джазового
вокалу обласного Будинку культури учителя, викладач Вінницького
училища культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича.
Співголова журі:
2.Янушкевич Ольга Миколаївна – методист відділу культури та мистецтв
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», методист обласного Будинку
культури учителя, керівник народного вокального ансамблю «Зірниця»,
композитор.
Секретар:
3.Гайтина Світлана Євгеніївна – начальник відділу з основних видів
діяльності обласного Будинку культури учителя.
Члени журі:
4.Бондарчук Василь Захарович – заслужений працівник культури України,
керівник народного ансамблю «Ровесник» технологічно-промислового коледжу
ВНАУ;
5.Мельник Тетяна Іванівна – директор обласного Будинку культури учителя;
6.Горобець Світлана Віталіївна - співголова оргкомітету, заступник голови
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки;
7.Демуцька Світлана Вікторівна – завідуюча сектором з гуманітарних питань
Департаменту соціально-економічної та гуманітарної роботи апарату
Федеральних профспілок області (за згодою);

8.Куца Наталія Василівна – художній керівник обласного Будинку культури
учителя;
9.Масненька Валентина Анатоліївна – учитель музичного мистецтва,
керівник народного вокального ансамблю «Берегиня»;
10.Чорнобаєва Тамара Федорівна – керівник зразкового танцювального
колективу «Калейдоскоп» обласного Будинку культури учителя;
11.Орлова Наталія Андріївна – керівник дитячого театру мініатюр «Шанс»
обласного Будинку культури учителя.

Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільним наказом заступника голови директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голови
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки
_______________№______
_______________№______

Графік зональних фестивалів “Проліски надії - 2018”
№
з/п

Дата
проведення*

Учасники

1

Літинський, Хмільницький райони, м. Хмільник

01.03.18

2

Теплицький, Гайсинський райони, м. Ладижин

02.03.18

3

м. Жмеринка, Жмеринський, Шаргородський райони

06.03.18

4

м. Козятин, Козятинський, Калинівський райони

12.03.18

5

Тростянецький, Чечельницький, Бершадський райони

14.03.18

6

Немирівський, Тульчинський райони

15.03.18

7

Піщанський, Крижопільський, Ямпільський райони

16.03.18

8

Томашпільський, Тиврівський райони

19.03.18

9

Могилів-Подільський
Чернівецький райони

10

Липовецький, Погребищенський, Оратівський,
райони

11

Барський, Мурованокуриловецький райони

22.03.18

12

м. Вінниця, Вінницький район

23. 03.18

р-н,

м.Могилів-Подільський,
Іллінецький

20.03.18
21.03.18

*Примітка: У графіку проведення зональних фестивалів можливі зміни.
Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільним наказом заступника голови директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голови
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки
_______________№______
_______________№______

Кошторис
витрат на проведення фестивалю вчительської
та учнівської творчості “Проліски надії - 2018”

№
з/п

Статті витрат

Фін. допомога Будинку
культури учителя від
Профспілки працівників
освіти і науки (грн.)

Обласний
Будинок
культури
учителя
(грн.)

8 000

14000

1

Транспортні витрати

2

Витрати на відрядження

7800

3

Придбання бланків грамот, дипломів,
запрошень, друк, виготовлення програм
Гала-концерту

1000

4

Оренда приміщення для Гала-концерту

6000

5

Підсилення
забезпечення

6000

звуку,

світло,

відео

ВСЬОГО:
Заступник начальника управління професійної
освіти, інноватики та науки - начальник відділу
економіки, фінансування та статистичної звітності

8000

34800

Т. Кувшинова

Голова обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки

С.Пугачов

Директор обласного
Будинку культури учителя

Т.Мельник

Додаток
З РАЗОК

Програма
концерту в рамках фестивалю
вчительської та учнівської творчості
«Проліски надії – 2018»
___________________________________________ району

№
з/п

Жанр

Автори
музики та
слів
(ім’я та
прізвище)

Назва
твору

Виконавці
(прізвище,
ім’я,
по
батькові)

Школа,
(клас – для
учня,
посада чи
фах – для
педагога)

Керівники
колективів
(прізвище,
ім’я,
по
батькові)

К-сть
учасників

1

2

3

4

5

6

7

8

Програма підписується:
– керівником органу освіти райдержадміністрації (міської ради);
– головою районної (міської) організації профспілки;
– відповідальною особою за підготовку і проведення фестивалю.
____________________________________
(для відповідальних осіб – посада, ПІП повністю!)

