
КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Н А К А З

# .01 .2017  №

Про проведення міського фестивалю 
«З Україною в серці»

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», розпорядження 
КМУ №954-р від 07.12.16 року «Про затвердження плану заходів щодо 
популяризації державних символів України, виховання поваги до них у 
суспільстві», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, 
листа МОіН №1/9-561 від 20.10.2016 року «Щодо організації роботи 
дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей 
із народними традиціями, святами та обрядами», з метою обміну досвідом 
роботи педагогів по організації та проведенню з вихованцями дошкільних 
навчальних закладів різноманітної за змістом, формами, методами і засобами 
освітньої роботи по ознайомленню дітей із державними символами, народними 
традиціями та святами різних регіонів України, розвитку інтелектуально- 
пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, 
фізичної сфер дитячої особистості та її креативності

НАКАЗУЮ:
1. Провести міський фестиваль «З Україною в серці» за участю 

вихованців і педагогів закладів дошкільної освіти в рамках заходів по 
виконанню Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 
Указу Президента України №580/2015 від 13.10.2015 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки».

2. Затвердити Положення про міський фестиваль «З Україною в
серці» (додаток №1). ,

3. Затвердити склад організаційного комітету міського- фестивалю «З 
Україною в серці» (додаток №2).

4. Організацію виконання даного наказу доручити головному 
спеціалісту відділу освіти департаменту з гуманітарних питань міської ради 
Поповій Ю.П.ю., контроль залишаю за собоюу^.

Директор департаменту 
з гуманітарних питань
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у  іі  У  ц

/ І ! Т.Я. ОНИЩЕНКО

Попова Ю.П.



Додаток №1 до наказу ПГП 
від Р/. N° /У

ПОЛОЖЕННЯ
про міський фестиваль вихованців і педагогів закладів дошкільної освіти

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

1. Загальні положення.
1.1. Міський фестиваль «З Україною в серці» (далі -  Фестиваль) 

проводиться з метою популяризації ідеї об’єднання різних областей, 
національних та етнічних груп, які проживають на території України; 
виховання дітей на основі національної обрядовості; вирішення виховних 
проблем: виховання любові до рідного краю, естетичне та моральне виховання 
дітей, формування громадянської свідомості.

1.2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю умови 
та порядок проведення заключного етапу здійснює департамент з гуманітарних 
питань Кам'янської міської ради.

2. Завдання Фестивалю.
2.1. Формування національної, громадянської самосвідомості дорослих та 

дітей засобами фольклорно-етнографічного та сучасного національного 
мистецтва.

2.2. Залучення педагогів, вихованців та батьків закладів дошкільної освіти 
до активної дослідницької і виконавської діяльності по збереженню народної та 
сучасної художньої творчості областей та регіонів України.

2.3. Відтворення пісенно-вокальних традицій, особливостей народної 
хореографії, самобутності та неповторності гумору, характерних для різних 
областей та регіонів.

2.4. Обмін творчими здобутками колективів закладів дошкільної освіти на 
рівні міста.

3. Учасники Фестивалю.
Фестиваль проводиться за участю вихователів, педагогів та батьків 

закладів дошкільної освіти Кам'янської міської ради:
-  дошкільних навчальних закладів;
-  дошкільний навчальних закладів -  центрів розвитку дитини;
-  дошкільних відділень навчально-виховних комплексів «дошкільний 

навчальний заклад -  загальноосвітній навчальний заклад 1 ступнею», 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад».

4. Умови проведення Фестивалю
4.1. Учасники фестивалю представляють області України, як невід'ємні 

частини єдиної держави, в їх неповторності та красі за допомогою 
комп’ютерної презентації та виступів педагогів і дітей закладів дошкільної 
освіти.



4.2. Кожну із областей України презентують:
№ о б л а сть за к л а д

1 Вінницька область ДНЗ №3 «Планета дитинства», №8 «Теремок», 
НВК №36

2 Волинська область ДНЗ-ЦРД №44 «Лелека», ДНЗ №11 «Чайка»

3 Дніпропетровська
область НВК №5 «Дніпряночка», ДНЗ №39 «Ромашка»

4 Донецька область №34 «Незабудка», СДНЗ №12 «Сонечко»
5 Житомирська область ДНЗ-ЦРД № 1 «Ясочка», ДНЗ №6 «Бджілка»
6 Закарпатська область ДНЗ №4 «Водограй», №46 «Дивосвіт»
7 Запорізька область ДНЗ-ЦРД №10 «Ластівка»

8 Івано-Франківська
область

ДНЗ №28 «Малятко», ДНЗ №17 «Червона 
шапочка», ДНЗ №45 «Краплинка»

9 Київська область ДНЗ №14 «Берізка», ДНЗ №16 «Зірочка», 
ДНЗ №33 «Віночок»

10 Кіровоградська область ДНЗ-ЦРД №27 «Орлятко»
11 Луганська область СДНЗ №21 «Струмочок», НВК №25 «Волошка»
12 Львівська область ДНЗ-ЦРД №36 «Джерельце»

13 Миколаївська область ДНЗ №13 «Росинка», ДНЗ №20 «Світанок», ДНЗ 
№26 «Золота рибка»

14 Одеська область ДНЗ №19 «Калинка», ДНЗ-ЦРД №24 «Казка»
15 Полтавська область СДНЗ №41 «Посмішка», НВК «Гармонія»
16 Рівненська область ДНЗ №9 «Жар-птиця», №15 «Світоч»
17 Сумська область СДНЗ-ЦРД №32 «Дельфін»
18 Тернопільська область ДНЗ №37 «Веселка», НВО №2
19 Харківська область №2 «Веснянка», ДНЗ-ЦРД №30 «Мальва»

20 Херсонська область ДНЗ №22 «Казкова країна», ДНЗ №48 «Золотий 
ключик»

21 Хмельницька область ДНЗ №23 «Дзвіночок», ДНЗ №29 «Світлячок»
22 Черкаська область ДНЗ №7 «Пролісок», НВК №3,24
23 Чернігівська область ДНЗ №38 «Пізнайо», НВК №13
24 Чернівецька область ДНЗ-ЦРД №31 «Барвінок»
25 Київ ДНЗ-ЦРД №35 «Попелюшка», НВК №26

26 Автономна Республіка 
Крим

ДНЗ №18 «Оленка», СДНЗ №40 «Вогник»



4.3. Комп’ютерна презентація області, тривалістю до 5 хвилин, готується 
заздалегідь та знайомить з цікавими історичними фактами створення, назви, 
області, кількістю населення, природними, архітектурними та історичними 
пам’ятниками області, видатними людьми, народними ремеслами тощо.

4.4. Рекомендовано висвітлити у виступі особливості національного 
одягу регіону та можливості використання його елементів у дитячих костюмах; 
представлення творчості поетів та письменників, які передбачені в роботі з 
дітьми дошкільного віку діючими освітніми програмами розвитку дітей.

4.5. У програмі обов’язковим є представлення дидактичної ляльки: висота 
35-40 см (дівчинка та хлопчик) у національних костюмах свого регіону.

4.6. Програма виступу дитячих колективів повинна передати особливості 
регіональної культури, обумовленої природними та соціальними факторами 
розвитку областей, самобутність регіонального колориту через костюми, 
пісенну та хореографічну творчість, номери оригінального жанру.

4.7. З метою реалізації художнього задуму виступи можуть бути
представлені в різних жанрах: художньо-літературному, вокальному,
хореографічному, театралізованому. До програми фестивалю можуть бути 
внесені наступні номінації:

-  вокал: народний спів, естрадна пісня, твори композиторів-класиків 
або сучасних авторів (солісти, дуети, тріо, квартети,хор);

-  хореографія: народна та сучасна;
-  оригінальний жанр: оркестри народних інструментів, народний гумор 

та гумористичні твори українських письменників.
4.8. Тривалість представлення кожного регіону не більше 20 хвилин.
4.9. Під час виступу слід дотримуватись емоційності виступу; культури 

виконавської майстерності та естетики зовнішнього вигляду, відповідності віку 
дітей.

4.10. Заклади, в штатних розписах яких передбачені посади керівників 
гуртка образотворчої діяльності та народознавства, додатково готують 
виставку-презентацію народних ремесел регіонів, що представляються.

5. Порядок та строки проведення фестивалю
5.1. Фестиваль проводиться у два тури.
I тур -  початковий: проводиться безпосередньо у закладах дошкільної 

освіти і складається із представлення творчих матеріалів педагогам, 
вихованцями та батьками закладів.

Строк проведення початкового туру-з 01 лютого по 31 березня.
II тур-заключний. Проходить у ПІ етапи:
-  представлення регіонів Західної України (на базі ДНЗ 4ІРД №44 

«Лелека»);
-  представлення регіонів центральної та північної України (на базі ДНЗ- 

ЦРД№1 «Ясочка»);
представлення регіонів південної та східної України (на базі ДНЗ-ЦРД 

№27 «Орлятко»).



Строк проведення підсумкового туру -  з 10 по 20 квітня.
5.2. Для участі у заключному етапі заклад подає до організаційногс 

комітету програму виступу та презентацію.
5.3. Програма заключного етапу Фестивалю передбачає:
-  урочисте привітання учасників Фестивалю;
-  виступи виконавців;
-  визначення переможців за підсумками голосування.
5.4. Хід проведення та переможців фестивалю оприлюднюється в засобах 

масової інформації.

6. Визначення та нагородження переможців
6.1. Переможці та лауреати (Ш перших місця) кожного заключного етапу 

Фестивалю визначаються анонімним голосуванням (по 1 представнику від 
закладу дошкільної освіти міста.)

6.2. Переможці Фестивалю нагороджуються відповідними дипломами та 
подарунками.

7. Фінансові умови
7.1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю проводяться за 

рахунок коштів міського бюджету у межах кошторису департаменту з 
гуманітарних питань, за кошти спонсорів та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством.

7.2. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється 
у порядку, встановленому чинним законодавством.

Контактна інформація для учасників Фестивалю:
Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради 
проспект. Свободи 36, 
м. Кам'янське, 51931 
тел.: 0 5692 37777
e-mail: vdo.dndz <vdo.dndz@gmail.com>; yliapopl961@gmail.com

Директор департаменту 
з гуманітарних питань Т.Я. ОНИЩЕНКО

mailto:vdo.dndz@gmail.com
mailto:yliapopl961@gmail.com


Додаток №2 до наказуДГП
від у&-&/■/■¥- № /7

Склад організаційного комітету 
міського фестивалю «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

1. Онищенко 
Тетяна Яківна

-  директор департаменту з гуманітарних 
питань Кам'янської міської ради, голова 
організаційного комітету

2. Живага
Оксана Анатоліївна

-  заступник директора департаменту з 
гуманітарних питань - начальник відділу 
освіти департаменту з гуманітарних питань

3. Попова
Юлія Петрівна

-  головний спеціаліст департаменту з 
гуманітарних питань

4. Житнік
Ганна Вікторівна

-  методист методичного кабінету 
департаменту з гуманітарних питань

5. Калашник
Наталія Володимирівна

-  методист методичного кабінету 
департаменту з гуманітарних питань

6. Чуднівець 
Наталія Андріївна

-  головний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії

7. Небосенко 
Ірина Павлівна

-  голова міського комітету профспілки 
працівників освіти (за узгодження)
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Директор департаменту 
з гуманітарних питань Т.Я. ОНИЩЕНКО


