
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ   

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

від    27.12. 2022 р.                                                                           № 562 

 

Про проведення ІІІ Регіонального  

онлайн-конкурсу колядок 

«Родинна коляда Перемоги» 

 

  Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради на січень 2023 року та з метою збереження звичаїв та 

обрядів, залучення родин здобувачів освіти до участі в національно-релігійних 

святах, забезпечення змістового дозвілля, популяризації українських колядок 

 НАКАЗУЮ: 

1.     Провести з 01 по 31 січня 2023 року ІІІ Регіональний онлайн-конкурс 

родинних колядок  вихованців, педагогів закладів загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти (далі 

Конкурс) відповідно до Умов проведення Конкурсу (додаток 4). 

2.    Затвердити склад оргкомітету (додаток 1), журі  (додаток 2) та умови 

проведення Конкурсу (додаток 4). 

3.      Керівникам закладів освіти: 

3.1. Подати заявку учасника (додаток 3) та якісні відеоматеріали до  

20.01.2023 р.  на електронну пошту cei.if.ua@gmail.com. 

3.2.  Забезпечити участь не менше одного родинного колективу у  

номінації «Фольклорно-етнографічне мистецтво» (колядки, щедрівки, 

віншування). 

4. Директору Центру освітніх інновацій Марії Починок забезпечити  

розміщення відеороликів для голосування у соціальних мережах до 23 січня 

2023 р. у порядку подання заявок на конкурс.  

5. Засідання журі провести 01.02.2023 р. о 11:00 год. у Центрі освітніх  

Інновацій. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  

Департаменту освіти та науки С.Авраменко. 

 

Заступник міського голови- 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО 

 

І.Валько 

53-56-65 



Додаток 1 до наказу 

Департаменту освіти та науки 

від  27.12.2022р.  №  562 

 

 

Склад оргкомітету 

ІІІ Регіонального онлайн-конкурсу колядок 

вихованців, батьків закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти «Родинна коляда Перемоги» 
 

 

Голова оргкомітету: Світлана Авраменко, заступниця директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 
 

 

Члени оргкомітету: 

В. Ревчук, начальник позашкільної освіти; 

І. Валько, головний спеціаліст Департаменту освіти та науки; 

Я. Кіндрацька, головний спеціаліст з питань позашкільної освіти; 

М. Починок, директор ЦОІ-ІФ; 

З. Кречко, заступник директора ЦОІ-ІФ. 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови- 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу  

Департаменту освіти та науки 

від   27.12.2022р. № 562 

 

Склад журі 

ІІІ Регіонального онлайн-конкурсу родинних колядок вихованців, батьків 

закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної освіти) «Родинна коляда Перемоги» 

 
 

Голова журі: С.Авраменко, заступник директора Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 
 

Члени журі: 
  

В. Ревчук, начальник управління позашкільної освіти Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради; 

Я. Кіндрацька, головний спеціаліст Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради; 

З. Кречко, заступник директора Центру освітніх інновацій; 

Г. Власійчук, директор Будинку вчителя; 

І. Волинська, директор Івано-Франківського МІЦДЮТ;  

Г. Стасько, доцент кафедри виконавського мистецтва Навчально- наукового 

Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника; 

В. Струк, керівник гуртка Центру освітніх інновацій; 

І. Медвідь, вчитель музичного мистецтва Ліцею №18 Івано-Франківської 

міської ради; 

Т. Шиптур, вчитель музичного мистецтва Ліцею №6 ім. Івана  Ревчука Івано-

Франківської міської ради.  

 

 

 

 

 

  Заступник міського голови- 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО 



Додаток 3 до наказу 

Департаменту освіти та науки 

від  27.12.2022р.  № 562 

 

Заявка на участь 

у ІІІ Регіональному онлайн-конкурсі родинних колядок вихованців, 

батьків закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти «Родинна коляда Перемоги» 
 

 

 

 

Керівник колядницького гурту:                             ________________________ 

 

Дата «___»____________________ 

 

 

 

Керівник навчального закладу:                        _________________________ 

Дата «___»____________________  
 

 

Заступник міського голови- 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО 

 Повна характеристика музичної 

композиції, форма супроводу 
 

Назва родинного колективу  

Повна назва навчального закладу  

Електронна адреса навчального 

закладу 
 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

(повністю) родинного колективу 
 

Посада   

Контактні телефони керівника   

Електронна адреса керівника   

Прізвище,  ім’я, по батькові всіх 

учасників (дата народження, клас або 

посада) 

 



  Додаток 4 до наказу 

Департаменту освіти та науки 

від  27.12.2022р. № 562 

 

Умови проведення 

ІІІ Регіонального онлайн-конкурсу родинних колядок вихованців, батьків 

закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної)  освіти 

 

 

І. Загальні положення 

1. Конкурс фольклорно-етнографічних родинних колективів здобувачів 

освіти, педагогів закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної та 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі - Конкурс) проводиться для 

родин вихованців, педагогів закладів загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної та професійної (професійно-технічної освіти). 

2.  Мета конкурсу – залучення молоді до відродження та збереження 

народних традицій, участі в національно-релігійних святах, забезпечення 

змістовного дозвілля, популяризація українського фольклору та етнографії, 

звичаїв, традицій  та обрядів українського народу. 

II. Організація конкурсу 

1. Організатором конкурсу є Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради.  

2. Безпосереднє керівництво Конкурсу покладається на Івано-

Франківський Центр освітніх інновацій.  

3.  Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується наказами 

відповідних місцевих органів управління освітою. 

4. На підставі перегляду відеоматеріалів учасників Конкурсу членами журі 

та кількості голосів за уподобання відеороликів на YouTube Центру освітніх 

інновацій визначаються переможці. Підсумки та результати проведення 

затверджуються наказом місцевого органу управління освітою.   

5. Заявки та відеоматеріали для участі в Конкурсі подаються в Івано-

Франківський Центр освітніх інновацій на електронну пошту 

cei.if.ua@gmail.com з 01 по 20 січня та розміщуються для  голосування на 

YouTube ЦОІ-ІФ. Голосування триватиме з 23 по 31 січня 2023 р. до  24:00 год. 

6. Конкурсне відео має бути чітке та якісне, записане від початку до кінця. 

Не допускається монтаж відеоролика. У кадрі мають бути присутні всі 

учасники. Відео може бути зняте в будь-яких приміщеннях і ракурсах (сцена, 

природа, кімната тощо). Бажаний формат відео МР 4. 

7. Відеоматеріали мають бути підписаними на початку відеоролику і 

містити такі дані: назва родинного колективу, заклад, номінація. 

 

III. Проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться щорічно. 

2. Наказ про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних  веб-

сайтах Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Центру 



освітніх інновацій та соціальних мережах  не пізніше, ніж за 5 календарних днів 

до початку Конкурсу. 

3 У наказі може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству України.  

 

IV. Вимоги до конкурсної програми 

1. Заклад освіти на Конкурс представляє не менше одного колективу в 

одній номінації «Фольклорно – етнографічне дійство» (колядки, щедрівки, 

віншування).  

2.  Загальна тривалість виступу не повинна перевищувати 3 хв. 

3. Критерії оцінювання: високий рівень виконавської майстерності, 

автентичний репертуар регіону, оригінальність художніх виступів, 

використання засобів музичної виразності,  сценічна культура, зовнішній 

вигляд та  одяг учасників, культура вокально-хорового виконання.   

6. Оцінювання виконання колядки здійснюється за 100 - бальною шкалою 

для членів журі, а кожних десять уподобань на YouTube = 1 балу. Середнє 

арифметичне балів визначатиме переможців.  

 

           V.  Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 1. Результат проведення Конкурсу на підставі протоколу журі 

затверджується відповідним наказом Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

 2. Переможцями вважаються учасники Конкурсу, які набрали найбільшу 

кількість балів за результатами Конкурсу та нагороджуються грамотами 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

  

VI. Фінансування 

1. Витрати на проведення Конкурсу та нагородження переможців 

здійснюється за рахунок Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради.   
 

 

 

 

Заступник міського голови- 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО 


	від    27.12. 2022 р.                                                                           № 562

