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Про проведення
V обласного конкурсу вчительських
творчих родин “Від землі, від роси,
від любові...”
З метою вшанування вчительських творчих родин, вивчення та
популяризації родинної творчості, збереження родинних традицій та підвищення
рівня духовного та культурного розвитку сім’ї, використання національних
надбань українського народу,
НАКАЗУЄМО:
1.Провести у грудні 2016 року V обласний конкурс вчительських творчих родин
«Від землі, від роси, від любові...» (далі-Конкурс).
2.3атвердити Умови, склад організаційного комітету, журі та кошторис з
організації та проведення Конкурсу, що додаються.
3.Обласному Будинку культури учителя (Мельник Т. І.):
3.1. Надіслати Умови проведення Конкурсу керівникам органів управління
освітою районних державних адміністрацій та міських рад.
3.2. Вжити організаційних заходів для проведення Конкурсу та надати
консультаційно - методичну допомогу учасникам.
3.3.Здійснити видатки на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого
кошторису.
4.0бласній організації Профспілки працівників освіти і науки (Пугачов С.Г.):
4.1.Надіслати Умови проведення конкурсу головам районних, міських
організацій Профспілки працівників освіти.
4.2.3дійснити видатки на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого
кошторису.
5.Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад,
головам районних, міських організацій Профспілки працівників освіти:
5.1.Забезпечити участь творчих родин у V обласному конкурсі вчительських
творчих родин «Від землі, від роси, від любові...».

5.2. Витрати на відрядження віднести на рахунок сторони, що відряджає.
6.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.
Д^рррі обласної організації
•П^офсігілки працівників
С. Пугачов

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільним наказом заступника
голови - директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голови обласної
організації Профспілки працівників освіти і
науки
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Умови
проведення V обласного конкурсу вчительських творчих родин
"Від землі, від роси, від любові...."
1. Мета і завдання
1.1. Обласний конкурс вчительських творчих родин “Від землі, від роси, від
любові...” (далі - Конкурс) проводиться з метою відродження та
популяризації цінностей української родини, збереження та примноження
народних традицій та історичної спадщини, розвитку родинної творчості,
формування у старшого і молодшого поколінь інтересу до історії свого
роду, української нації, культури, виховання.
1.2.
-

Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та підтримка талановитих вчительських родин;
сприяння розвиткові творчих здібностей дітей і дорослих - членів родини;
залучення творчих родин до участі в культурно - мистецькому житті села,
району, міста, області;
- популяризація родинної творчості;
- обмін досвідом творчих родин;
- підвищення професійної майстерності учасників конкурсу.
2. Організатори Конкурсу

Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації,
Вінницька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки,
Вінницький обласний Будинок культури учителя.
3. Учасники конкурсу
До участі у Конкурсі запрошуються вчительські творчі родини (1-2 родини
від району), які зберігають і відтворюють родинні мистецькі традиції.
4. Порядок підготовки та проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у двох номінаціях:
- сценічне мистецтво (вокал, хореографія, оригінальний жанр, фольклор,
інструментальна музика, розмовний жанр);
- виставкове мистецтво (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво);

4.2. Вік учасників необмежений.
4.3. Тематика вільна.
4.4. Критерії оцінювання в номінації «Сценічне мистецтво»:
- рівень виконавської майстерності;
- сценічна культура;
- якість музичного супроводу;
- творчий підхід;
- артистизм та оригінальність
4.5. Критерії оцінювання в номінації «Виставкове мистецтво»:
- художній рівень та індивідуальність виконання;
- багатство індивідуальних творчих прийомів;
- якість оформлення робіт.
На паспорті роботи вказуються особисті дані.
4.6. Для участі у конкурсі необхідно до 18 листопада 2016року надіслати заявку
та творчий паспорт родини (зразки додаються) на адресу:
21050, м. Вінниця, а/с 8036, вул. Мури, 6а. Вінницький обласний Будинок
культури учителя
або на електронну адресу уіпоЬи(а),і. иа
Конт. телефони: (0432) 67-17-74; (0432) 53-05-09.
Заявка подається окремо на кожну номінацію (за умови участі однієї
родини у 2-х номінаціях).
4.7. Конкурс відбудеться 8 грудня 2016 року в приміщенні обласного Будинку
культури учителя. Початок об 77 годині.
Початок реєстрації учасників та оформлення виставки о 9 годині.
Оформлення виставки можливе напередодні.
5. Визначення та нагородження переможців
Переможці та учасники нагороджуються грошовими преміями обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України, грамотами та
дипломами Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації,
подяками та подарунками обласного Будинку культури учителя.
Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи - начальник
відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів

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
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1. Лісогурська Тетяна Іванівна - голова оргкомітету, заступник начальника

управління загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Члени оргкомітету:
2. Горобець Світлана Віталіївна — заступника голови обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України;
3 . Мельник Тетяна Іванівна - директор обласного Будинку культури учителя
СКЛАД ЖУРІ
Голова журі:
1. Буняк Володимир Володимирович -заступник

директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації - начальник управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи

Заступник голови журі:
2.

Горобець Світлана Віталіївна — заступник голови обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

Члени журі:
3. Лісогурська Тетяна Іванівна - заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи - начальник відділу
позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації;
4. Демуцька Світлана Вікторівна - завідуюча відділом з питань гуманітарної
роботи Апарату Федерації профспілок області (за згодою)
5. Медончак Павло Віталійович - завідувач відділу «Картинна галерея»
Вінницького обласного художнього музею (за згодою)
6. Олійник Таїсія Василівна — старший науковий співробітник науководослідного відділу «Музей гончарного мистецтва» Вінницького
обласного художнього музею (за згодою)

7. Журунова Тетяна Георгіївна - завідуюча сектором виставкової та рекламної
роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею (за згодою)
8. Роджерс Алла Леонідівна - художник І категорії Вінницького обласного
краєзнавчого музею (за згодою)
9. Мальцева Марина Семенівна - керівник народної дитячої студії естрадноджазового вокалу обласного Будинку культури учителя;
10. Янушкевич Ольга Миколаївна - методист, композитор, керівник народного

тріо «Зірниця» обласного Будинку культури учителя;
11. Гайтина Світлана Євгеніївна - начальник відділу з основних видів

діяльності обласного Будинку культури учителя;
12. Сиротюк Григорій Васильович - керівник театральної студії «Игьра»
обласного Будинку культури учителя;
13. Кесельман Земфіра Семенівна - художній керівник обласного Будинку

культури учителя.

Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи - начальник
відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів
Директор обласного
Будинку культури учителя

Т. Лісогурська
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ЗАЯВКА
на участь у У обласному конкурсі вчительських творчих родин
«Від землі, від роси, від любові...»
ПІБ учасника (голови родини )

Рік народження_____
Освіта_____________
Місце роботи, посада
Адреса,
контактний телефон_

Назва номінації___
Конкурсний виступ
(робота)_________

Керівник органу управління освітою
райдержадміністрації (міської ради)
Голова районної організації працівників освіти
Відповідальна особа за підготовку родини до конкурсу
(контактний телефон)

Орієнтовний зразок

Творчий паспорт родини
Склад сім'ї - учасників конкурсу
( Рік народження, освіта, місце роботи, посада)

Захоплення

Сімейні традиції

Творчий шлях родини

