УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
01 лютого 2018

Хмельницький

№ 19-од

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Головним територіальним управлінням
юстиції у Хмельницькій області
від 06.02.2018 року за № 13/3192
Про внесення змін до Положення про
заочну обласну фольклорну експедицію
дитячих народних пісень, ігор, танців, та розваг
«З народного напившись джерела» закладів загальної
середньої та позашкільної освіти

Відповідно до підпункту 6.19 Положення про Департамент освіти і науки
Хмельницької

обласної

державної

адміністрації,

затвердженого

розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від
11 лютого 2014 року № 49/2014 - р, з метою вдосконалення організації заходу

НАКАЗУЮ:
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1. Внести зміни до Положення про заочну обласну фольклорну експедицію
дитячих народних пісень, ігор, танців, та розваг «З народного напившись
джерела» закладів загальної середньої та позашкільної освіти, затвердженого
наказом управління освіти і науки Хмельницької обласної державної
адміністрації від 14 вересня 2011 року № 584-но, зареєстрованого Головним
управлінням юстиції у Хмельницькій області 26 вересня 2011 року за
№ 120/1699 (у редакції наказу директора Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 січня 2018 року №15-од),
виклавши його у новій редакції (додається).

2. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Головному
територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, з моменту його
оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
- начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації А.Харчук.

Директор Департаменту

О. Фасоля

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Наказ управління освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації
від 14 вересня 2011 року № 584-но
(у редакції наказу директора
Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації
24 січня 2018 року №15-од)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Головним територіальним управлінням
юстиції у Хмельницькій області
від 06.02.2018 року за № 13/3192

Положення
про заочну обласну фольклорну експедицію народних пісень,
ігор, танців «З народного напившись джерела»
закладів загальної середньої та позашкільної освіти
І. Загальні положення
1. Заочна обласна фольклорна експедиція народних пісень, ігор, танців
«З народного напившись джерела» закладів загальної середньої та позашкільної
освіти (далі – експедиція) проводиться з метою виявлення талановитих і
обдарованих дітей, вивчення та практичного знайомства з джерелами фольклору,
збереження надбань національно-культурної спадщини, відродження традицій і
обрядів.
2. Завданням експедиції є:
активізація пошукової та дослідницької роботи;
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зростання ролі народознавства та краєзнавства у морально-етичному
вихованні молодого покоління;
популяризація і пропаганда кращих зразків народної творчості у виконанні
юних аматорів;
патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва;
сприяння подальшому розвитку обдарувань, залучення юних талантів до
активної участі у мистецькому житті країни.
3.

Загальне

керівництво

підготовкою

та

проведенням

експедиції

здійснюють:
Департамент

освіти

і

науки

Хмельницької

обласної

державної

адміністрації;
Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді.
4. Використання і обробка персональних даних, одержаних з метою
виконання вимог цього Положення, здійснити відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».
ІІ. Порядок і термін проведення
1. Експедиція проводиться через рік, поетапно,

за номінаціями, які

визначаються організаторами додатково:
1-й етап – відбірковий, проводиться у закладах загальної середньої та
позашкільної освіти району/міста/об’єднаної територіальної громади;
2-й етап – завершальний, обласний.
2. Склад оргкомітету і журі експедиції затверджується:
1-го етапу – структурним підрозділом з питань освіти районної державної
адміністрації, органу місцевого самоврядування;
2-го етапу – Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації.
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3.

Оргкомітети

експедиції

визначають

терміни

та

здійснюють

організаційні заходи щодо проведення відповідних етапів експедиції.
ІІІ. Учасники експедиції
1. До участі у 1-му етапі експедиції приймаються матеріали творчих
колективів та окремих виконавців, вихованців закладів загальної середньої та
позашкільної освіти районів/міст/ об’єднаних територіальних громад області.
2. Для участі у 2-му етапі експедиції до оргкомітету подаються матеріали
учасників переможців 1-го етапу у кожній віковій категорії.
3. Експедиція проводиться за двома віковими категоріями:
молодша вікова категорія - з 9 до 12 років;
старша вікова категорія - з 13 до 17 років.
ІV. Умови участі
1.

Учасники експедиції подають на розгляд журі наступні матеріали:

1)

опис обряду, народних пісень, ігор, танців в друкованому та

електронному вигляді (оформлення матеріалу: документ - Microsoft Word,
шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 кегль, міжрядковий інтервал –
1,5, поля: ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве - 15мм. Обсяг роботи 9-12
аркушів.
Додатки: світлини, ілюстрації, відеоматеріали та паспортизація творів.
Сторінки не нумеруються.
Паспорт інформанта: прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, освіта,
район/місто/об’єднана територіальна громада. Паспортна інформація подається
на кожного учасника гурту, у разі коли матеріал записано від колективу
виконавців).
2)

DVD запис до 20 хвилин обряду, народних пісень, ігор, танців у

форматі мр3 (1 диск).
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2. Від кожної вікової категорії на ІІ етап експедиції представляється лише
одна робота.
V. Критерії оцінювання
1. Представлені друковані та електронні матеріали оцінюються за
наступними критеріями:
детальний опис обрядів, пісень, ігор, танців (характер наукового
дослідження, локальні особливості виконання, повнота розкриття теми,
висвітлення родинних традицій і цінностей, наявність доцільного музичного
супроводу, порівняння з матеріалом із того ж регіону, який міститься у наукових
друкованих джерелах) – 20 балів;
паспортизація тексту із зазначенням повних відомостей про сам твір та
джерела інформації - 5 балів;
наявність обрядової (за потреби ігрової) атрибутики - 5 балів;
збереження автентичності виконання -10 балів.
2. Максимальна кількість - 40 балів.
VІ. Підведення підсумків та нагородження
1. Підсумки підводяться журі на кожному етапі експедиції згідно з
критеріями оцінювання.
2. Переможці (1 місце) та призери (2, 3 місце) визначаються у кожній
віковій категорії за сумарним балом.
3. Якщо кількість балів рівна, місця поділяються між учасниками.
4.

Переможці

та

призери

експедиції

нагороджуються

дипломами

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської
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молоді відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Заступник директора – начальник управління
професійної освіти та ресурсного
забезпечення Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації

А.Харчук

