
 

 

 

 

 

 

 

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад,  

об’єднаних територіальних громад 

 

Директорам закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової 

предвищої та позашкільної освіти 

 

Про проведення обласного відкритого 

фестивалю-конкурсу українських свят  

та обрядів «Народні джерела» 
 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання», плану роботи управління освіти і  

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2020 рік, плану 

роботи Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної 

творчості на 2020 рік, з метою вивчення та популяризації надбань національної 

української культури, патріотичного виховання, змістовного дозвілля молоді 

Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості 

проводить обласний відкритий  фестиваль-конкурс українських свят та обрядів  

«Народні джерела».  

Просимо Вас забезпечити участь учнів підпорядкованих закладів освіти, 

відповідно до умов зазначених у додатку.  

Додаток: 1 прим.  

 

Начальник управління                                       Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 

 
Тимко О.М. - 0500752284 

Мічкур С.М. – 0955990388 
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 Додаток 1 

До листа управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

від __ березня 2020 року №______ 

 

У М О В И  

проведення обласного відкритого 

фестивалю-конкурсу українських свят та обрядів 

«Народні джерела» 

 

Загальні положення: 

 Фестиваль-конкурс українських свят та обрядів «Народні джерела» 

проводиться на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від                 

16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді» в період з 01 квітня по 13 травня  2020 

року серед творчих колективів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої, позашкільної та вищої освіти. 

 

 

Мета Фестивалю - конкурсу: 

Метою проведення Фестивалю є виховання патріотизму та національної 

ідентичності, популяризація вивчення національних звичаїв та обрядів, 

народних традицій, свят, особливостей декоративно-ужиткового мистецтва та 

побуту; впровадження національно-патріотичного виховання та сприяння 

творчого зростання молоді. 

 

Завдання Фестивалю - конкурсу: 

 виявлення та підтримка талановитих учнів; 

 збереження та відродження автентичних культурних надбань; 

 поширення національних цінностей українського народу; 

 розвиток духовності молоді, здатної реалізувати свій потенціал в 

умовах сучасного суспільства; 

 обмін досвідом між творчими колективами професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої, позашкільної та вищої освіти. 

 

Організатори Фестивалю - конкурсу 
Загальну організацію Фестивалю здійснює управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації. Безпосереднє проведення 

покладається на Центральноукраїнський державний будинок художньої та 

технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 
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                                      Учасники Фестивалю - конкурсу 

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,  

позашкільної та  вищої освіти. 

 

Умови Фестивалю 

До участі у конкурсній програмі обрядових дійств запрошуються творчі 

колективи (гуртки, ансамблі, малі форми) професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої,  позашкільної та  вищої освіти. 

 

Конкурсна програма: 

І етап (жеребкування) – розподіл обрядових дійств між закладами освіти. 

ІІ етап (заочний) – відбір конкурсних номерів. Для участі у ІІ етапі 

учасники надсилають до 27 квітня 2020 року на електронну адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) відео обрядового дійства, визначеного відповідно до 

жеребкування. 

ІІІ етап (очний) – запрошуються до участі переможці заочного туру, які 

беруть участь у фінальній концертній програмі, в рамках проведення обласного 

відкритого фестивалю молодіжної творчості «Зорепад юних талантів»                       

22 травня 2020 року. 

 

Вимоги до обрядових номерів 

Тривалість виступу не повинна перевищувати 10 хв.  

Допускається виконання під музичний супровід та a'capella. 

НЕ допускається виконання під фонограму «+». 

Літературно-музичні та/або театральні композиції повинні мати 

завершений вигляд. 

 

Критерії оцінювання:  

 виконавська майстерність; 

 актуальність репертуару; 

 естетичний вигляд виконавців (національний одяг, взуття, головні 

убори, сценічний реквізит, відповідно до обряду) 

 режисерський задум; 

 сценічна поведінка. 

 

Номінації фестивалю: 

«Акторська майстерність»; 

«Етнічний скарб»; 

«Класична спадщина»; 

«Обрядові родзинки»; 

«Краще обрядове дійство» (Гран-Прі). 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсної програми нагороджуються Дипломами управління 

освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації за 

номінаціями.  

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net
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Фінансування 

Проїзд  учасників Фестивалю , відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок організації, що відряджає або залучених інших 

позабюджетних коштів, не заборонених  чинним законодавством 

 

 

 


