
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

2019 м. Одеса №

Про проведення у 2019 році 
міського конкурсу творчості 
серед вихованців закладів 
освіти м. Одеси «А я просто 
українка, україночка»

На виконання п.2.4 додатку 2 до Міської цільової програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот 
України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 
від 16.03.2016 № 436-VII (зі змінами від 31.10.2018 № 3817-УП), з метою 
популяризації серед учнівської молоді української культури, традицій та обрядів 
українського народу, виявлення талановитих вихованців та розкриття їх 
творчого потенціалу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міський конкурс творчості серед вихованців 
закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» (далі - Положення) 
(додаток 1).

2. Провести 11 березня 2019 року в рамках відзначення Шевченківських днів 
міський конкурс творчості серед вихованців закладів освіти м. Одеси 
«А я просто українка, україночка» (далі - Конкурс) відповідно до Положення.

3. Затвердити склад оргкомітету та склад журі Конкурсу (додаток 2).
4. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради, керівникам закладів освіти:
4.1. Сприяти участі у Конкурсі вихованців закладів освіти м. Одеси
4.2. Надати до 05 березня 2019 року до департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради заявки на участь у Конкурсі в електронному та 
паперовому вигляді (deposvita@omr.gov.ua) (додаток 3).

5. Територіальному відділу освіти Малиновського району департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради (Антонова Т.А.), вихованці якого стали 
переможцями попереднього Конкурсу, забезпечити організацію проведення 
Конкурсу.

6. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Чолак В.С.):

6.1. Забезпечити 11 березня 2019 року проведення Конкурсу відповідно до 
Положення.

mailto:deposvita@omr.gov.ua


6.2. Підготувати до 18 березня 2019 року проект наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради «Про підсумки міського конкурсу творчосіі 
серед вихованців закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка».

7. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити висвітлення 
інформації про проведення Конкурсу на офіційних веб-сайтах Одеської міської 
ради та департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Думу О.М.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Сиваш О.Л. 
724-60-34



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
від #ГХЖ __2019 № ^

Положення
про міський конкурс творчості серед вихованців закладів 

освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка»

Засновники та організатори конкурсу

Засновником міського конкурсу творчості вихованців закладів освіти 
м. Одеси «А я просто українка, україночка» (далі -  Конкурс) є департамент 
освіти та науки Одеської міської ради.

Організатором Конкурсу є територіальний відділ освіти району 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради (далі - Департамент), 
вихованці якого стали переможцями попереднього Конкурсу.

Мета конкурсу
Метою конкурсу є:

формування патріотичних почуттів серед учнівської молоді шляхом 
популяризації та пропаганди кращих досягнень національно-культурної та 
духовної спадщини;

сприяння розвитку інтересу дітей та молоді до української культури, 
традицій та обрядів українського народу;

розкриття творчого потенціалу учнів та вихованців закладів освіти міста;
спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

сепаратизму та шовінізму.

Порядок і термін проведення конкурсу
Конкурс проводиться щороку у березні в рамках відзначення 

Шевченківських днів.
До участі у Конкурсі від закладу освіти запрошуються: 1 вихованка -  

претендентка на звання «Українка, україночка» та група підтримки (до 10-ти 
осіб). Вік учасників -  11-14 років. Заявка на участь у конкурсі надається до 
Департаменту у термін, визначений наказом.

Під час Конкурсу учасниця (претендентка на звання «Українка, 
україночка») у довільній формі, користуючись різноманітними художніми та 
технічними засобами (народна або сучасна українська пісня, танець, вірші 
українських поетів, літературний твір) презентує себе та свої знання про Україну 
(історію, культуру, народні звичаї або народну творчість). Допомагає їй у цьому 
група підтримки.

Тривалість виступу -  до 7 хвилин. Музичне супроводження (фонограма) 
виступу конкурсантки надається на окремих флеш носіях з точною назвою 
композиції, колективу, виконавця. Бажано мати фонограми на резервному носії.



Визначення і нагородження переможців

Для оцінки учасниць конкурсу застосовується 5-ти бальна система. 
Визначення переможців здійснюється за наступними критеріями:

емоційність, авторська виразність виконавців - 1 бал;
цілісність композиції та відповідність її тематиці конкурсу - 1 бал; 
патріотичність виступу та рівень володіння українською мовою - 1 бал; 
знання українських народних традицій, обрядів та костюмів - 1 бал; 
сценічна культура, дотримання регламенту - 1 бал.
Кожний член журі вносить свою оцінку до протоколу конкурсу. 
Остаточною оцінкою учасниці є середнє арифметичне оцінок всіх членів

журі.
За результатами виступів журі визначається переможців:

- гран-прі «Українка, україночка» -  переможниця конкурсу, учасниця, яка 
набрала найбільшу кількість балів;

- 1, II та III місце -  учасниці, які набрали достатню суму балів, але не досягай 
найвищого рівня.

Іншим учасницям конкурсу рішенням журі можуть бути присуджені 
номінації: «Чарівність», «Артистичність», «Співучість», «Креативність», 
«Грація», «Усмішка» тощо. Переможниці Конкурсу та їх команди 
нагороджуються відповідними дипломами Департаменту.

Педагоги, які підготували до конкурсу переможниць («гран-прі», І, II та 
III місце) та їх команди, нагороджуються грамотами Департаменту.



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від ?'Д - 2019 № №

Склад оргкомітету
міського конкурсу творчості вихованців закладів 

позашкільної освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка»

Голова оргкомітету:
Сиваш О.Л. заступник начальника відділу позашкільної освіти та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
Члени оргкомітету:
Кондрашева Н.І. директор КПНЗ «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Тоніка»;
Філлер Ю.Г. головний спеціаліст територіального відділу освіти Приморського 

району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
Шупік Н.М. методист КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»;
Кухарська С.В. завідувач відділом КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької 

гворчості «Еврика».

Склад журі
міського конкурсу творчості вихованців закладів 

позашкільної освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка»

Голова журі:
Дума О.М. заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Співголова журі:
Чолак В.С. начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради;
Члени журі:
Сиваш О.Л. заступник начальника відділу позашкільної освіти та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
Довгий В.В. старший викладач Одеської академії неперервної освіти, Заслужений 

працівник освіти України (за згодою);
Амеліна О.О. методист КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»;
Калиток І.П. член Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою).


