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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Директорам закладів освіти 
обласної комунальної власності

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
інформує, що Дніпропетровська обласна рада спільно з Комунальним 
підприємством «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської 
обласної ради» організовує проведення з червня по вересень 2019 року 
міжобласний фестиваль «Діти вивчають країну» (Положення про фестиваль 
додається).

Мета фестивалю -  підтримка культурних і творчих ініціатив, залучення 
різних верств населення до культурно-масових заходів, популяризації 
елементів нематеріальної культурної спадщини, розвитку відеомистецтва, 
вивчення історії своєї області, виховання активної громадянської позиції 
дітей та юнацтва.

Просимо, по можливості, сприяти участі у зазначеному конкурсі учнів і 
вихованців закладів освіти району, міста, ОТГ.

За додатковою інформацією з питання організації та проведення 
фестивалю просимо звертатися за моб.тел: (095)378-55-26,(096)240-15-35, 
контактна особа — Анна Малієнко.

Додаток: на 5 арк.

Директор департаменту В. Рогова

Тамара Нестерук 
(04563) 5-85-39

mailto:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua
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ПОЛОЖЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ  
«ДІТИ ВИВЧАЮТЬ КРАЇНУ»

2019 р.
Дніпро

І. Загальні положення

1.1. Фестиваль «Діти вивчають країну» (далі -  Фестиваль), який проводиться 
між областями України на Дніпропетровщині в рамках доручення Голови 
Дніпропетровської обласної ради Ш5/ШЬ-Ї9 від 21.01.2019 року «Про 
організацію проведення заходів з патріотичного виховання молоді 
Дніпропетровщини».

1.2. Засновником та Координатором Фестивалю є комунальне підприємство 
«Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» при 
підтримці Дніпропетровської обласної ради.

Н. Метя та завдання фестивалю

2.1 Популяризація та розвиток відеомистецтва, вивчення історії своєї області, 
розширення культурних зв’язків, виявлення та лідтримкаобдарованої молоді, 
виховання активної громадянської позиції дітей та юнацтва, реалізація творчого 
потенціалу підростаючого покоління, що надихатиме молодь змінювати себе в 
спільній національній ідеї.

2.2 Знайомство з творчими аматорськими відео-роботами дітей з різних 
регіонів країни; обмін досвідом творчого бачення, створення умов для творчого 
спілкування між дітьми; поширення інноваційних та традиційних напрямків; 
привернення уваги громадськості до творчості та мистецтва, сприяння 
культурно-духовному розвитку молоді України.

III. Організація та координація Фестивалю

3.1. Для підготовки і проведення Фестивалю Координатором створюється 
організаційний комітет Фестивалю (далі -  Оргкомітет). Склад Оргкомітету 
Фестивалю додається (Додаток 1).

3.2. Оргкомітет Фестивалю забезпечує:



- прийом заявок-анкет відповідного зразка;
- ознайомлення з відеоматеріалами всіх учасників та подальшу рекомендацію 
на участь в її  турі Фестивалю;
- запрошення учасників;
- запрошення до участі професійних членів журі;
- урочисте відкриття та сценарний хід її туру,

3.3. Для реалізації умов тендерної пропозиції Фестивалю створюється 
виконавчий комітет (далі -  Виконком), який зобов’язаний забезпечити:
- художнє, технічне оснащення Фестивалю;
- проживання та харчування учасників під час її туру;
- проведення конкурсу відеоролиюв учасників;
- офіційне нагородження та вручення дипломів, цінних подарунків 
переможцям;
- вирішення інших питань щодо проведення Фестивалю.

IV. Умови участі у Ф естивалі

4.1. Для участі у Фестивалі запрошується учнівська молодь 8-11 класів всіх 
типів загальноосвітніх навчальних закладів державної та  комунальної форм 
власності областей-учасників. Фестиваль проходить у ї ї  тури.

4.2. Конкурсний відеоролик повинен показати туристичний, мистецький, 
гастрономічний потенціал області, його сучасних ідейних натхненників, 
винахідників, досягнення області тощо.

4.3. І стад Ф естивалю. Області-учасники надсилають одну найкращу відео 
роботу учнівської молоді 8-11 класів на задану тему на електронну адресу 
Фестивалю e:mail -  ditvkraina@ email,com до ЗІ червня 2019 року. Тема листа: 
«Фестиваль відеороликів». Всі відеоролики мають бути відзняті у 2019 році.

4.4. Внмоги до відеоматеріалів.
- область надсилає аматорський медійний твір, записаний у AVI, MP4 
форматах тривалістю до 5 хвилин. Також необхідно додати в документі Word 
(doc.) анкету в сканованій формі (Додаток 2).

4.5. П тур Ф естивалю, Оргкомітет ознайомлюється з надісланими 
відеоматеріалами від областей, затверджує шорт-лист півфІналістів Фестивалю 
та зацрошує в місто Дніпро 13-15 вересня 2019 рокудля участі у конкурсній 
програмі її  туру Фестивалю -  презентація відеоматеріалів.



V. Прикінцеві положення

5.1. B d  учасники І та ї ї  турів Фестивалю отримують дипломи. Переможцям 
вручаються дипломи та цінні подарунки.

5.2. Участь у Фестивалі безкоштовна.

VI. Місце та чає проведення Фестивалю:

6.1 Конкурс проводиться на всій території України.

6.2. Відбір гавфіналістів та запрошення до II туру відбудеться у липні 2019 року.

6.3. Фінал -13-15 вересня 2019 року в місті Дніпро.

VIL Журі конкурсу

7.1 .Для забезпечення організації та проведення Фестивалю Оргкомітет 
Фестивалю визначає склад журі, порядок роботи журі, процедуру прийняття 
рішень, форму документації, якщо виникає необхідність -  вносить зміни до 
регламенту Фестивалю.

VHL Рейтннгове оцінювання

8.1 За результатами оцінок журі визначається І, II, Ш місій.
Оцінювання здійснюється від 10 до 20 балів за кожним з критеріїв:

а) художня цілісність;
б) техніка (виконавча майстерність);
в) сюжет (видовипшісгь та оригінальність).

Організатор конкурсу не впливає на рішення журі, але лишає за собою 
право в окремих випадках на особисту думку призначати спеціальні нагороди, 
подяки та дипломи.



Додаток 1

Склад О ргкомітету фестивалю 
«Діти вивчаю ть країну»

Голова Оргкомітету

1, Боняк Віктор Володимирович -  заступник директора комунального 
підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської 
обласної рада.

Члена Оргкомітету

1. Молдаван 
підприємства «Центр 
обласної рада.

Георгіївна -  заступник директора комунального 
народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської

2. Звірко Сергій Васильович -  економіст комунального 
народної творчості

«Центр



Додаток 2

та  участь у фестивалі «Діти вивчають країну»

1. Область, яка надсилає відеоматеріал.
2. ТПБ, посадавідповідального за участь колективу учнівської молоді від області 
у Фестивалі,
3. Назва відеоролику.Головна ідея.Підтеми, які розкриває відеоролик.
4. Список дітей, які знімали відеоролик та  розподіл обов’язків між ними. 
(*сценарт пишуть діти -  вказати ПІБ сценариста).
5. Пристрій, на який було відзнято ролик. Назва програми для монтування 
відео.
6. Назва музичного супроводу (якщо є).
7. Суспільне значення вашого відеоматеріалу.

Також учасники разом із заявкою прикріпляють фото зі знімального 
майданчика.


