
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

2019 м. Одеса

Про проведення конкурсу 
сімейної творчості «Творча 
сім’я -  моя родина і Я»

На виконання пункту 4.9 додатка 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 березня 2016 року № 436-УІІ (зі змінами), 
з метою підвищення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, 
популяризації художньої творчості й народної майстерності у родинах та 
з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс сімейної творчості «Творча сім’я - моя 
родина і Я» (далі -  Положення) (додаток 1).
2. Провести у травні 2019 року конкурс сімейної творчості «Творча сім’я - 
моя родина і Я» (далі -  Конкурс) відповідно до Положення.
3. Затвердити склад журі Конкурсу (додаток 2).
4. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради, керівникам закладів освіти:
4.1. Довести до відома педагогічної та батьківської спільноти закладів освіти 
м. Одеси інформацію про можливість участі у Конкурсі.
4.2. Врахувати, що до 08 травня 2019 року надається заявка на участь 
у Конкурсі (додаток 3) у паперовому вигляді до відділу позашкільної освіти та 
виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
з обов’язковим заповненням конкурсантами реєстраційної форми та 
розміщенням матеріалів в електронному вигляді за посиланням: цоо.ц1/АТІІк9С.
4.3. Сприяти участі у заході одеських родин з дітьми відповідно до 
Положення Конкурсу.
5. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради підготувати до 20 травня 2019 року проект наказу 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради «Про підсумки міського 
конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я - моя родина і Я».
6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради забезпечити інформаційну підтримку проведення 
Конкурсу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Думу О.М.

Директор департаменту

Моргулець Н.А. ,
724- 60-34



Додаток 1
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від А

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс сімейної творчості 
«Творча сім’я - моя родина і Я»

Організаторами конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я - моя родина 
і Я» (далі -  Конкурс) є департамент освіти та науки Одеської міської ради 
(далі -  Департамент).

Мета Конкурсу

- підвищення ролі сім’ї у вихованні юних одеситів;
- популяризація одеських сімейних традицій;
- розвиток художньої творчості й народної майстерності у родинах;
- виявлення та підтримка сімей з культурно-творчим потенціалом;
- збереження родинних цінностей.

Учасники та порядок проведення Конкурсу

До участі у Конкурсі запрошуються творчі одеські родини з дітьми 
(склад сім’ї - не менше трьох осіб).

На розгляд журі Конкурсу конкурсантами надається якісний відеозапис 
(фотоматеріали) 1 концертного номеру (до 5 хвилин) у театральному, 
концертно-виконавському жанрах (вокальному, хореографічному, 
розмовному, інструментальному, цирковому, оригінальному) або майстер- 
клас з декоративно-ужиткової творчості.

Учасникам Конкурсу необхідно надати до департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради заявку на участь у Конкурсі, заповнити реєстраційну 
форму та розмістити матеріали в електронному вигляді за посиланням: 
доо.д1/АТКк9С .

Критерії оцінювання, визначення та нагородження переможців Конкурсу

Для оцінки творчості сімей-учасників Фестивалю-конкурсу, 
застосовується 5-бальна система.

Критерії оцінювання театрального та концертно-виконавських жанрів:
- художній рівень творчих виступів -  1 бал;
- ступінь емоційного впливу на глядачів -  1 бал;
- оригінальність творчих виступів -  1 бал;
- загальна культура учасників -  1 бал;
- вплив родинних традицій на виховання дітей -  1 бал.

Критерії оцінювання образотворчої та декоративно-ужиткової
творчості:
- творча індивідуальність та майстерність виконавців -  1 бал;



- ступінь володіння обраною технікою -  1 бал;
- використання національних особливостей -  1 бал;
- естетична цінність виробів, практичне їх застосування -  1 бал;
- вплив родинних традицій на виховання дітей -  1 бал.

Журі Конкурсу, склад якого затверджується наказом Департаменту, 
з числа 15 сімей, які набрали найбільшу кількість балів визначає переможців 
Конкурсу.

Переможці Конкурсу нагороджуються пам’ятними дипломами 
Департаменту та цінними подарунками.



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від

Склад журі
конкурсу сімейної творчості 

«Творча сім’я -  моя родина і Я!»

Голова журі:

Чолак В.С. начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Члени журі:

Сиваш О.Л. головний спеціаліст відділу позашкільної освіти та 
виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради;

Стрельцова Л.О. директор КПНЗ «Одеський міський Палац дитячої та 
юнацької творчості»;

Бриль-Корсакова А.І. завідувач відділу художньо-естетичної творчості КПНЗ 
«Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості»;

Татаріна Ю.І. методист КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької 
творчості «Самоцвіт»;

Кухарська С.В. завідувач відділу КПНЗ «Одеський центр дитячої та 
юнацької творчості «Евріка»;

Скреблюкова Л.М. методист КПНЗ «Одеський будинок дитячої та юнацької 
творчості «Домінанта»;

Кондрашова Н.І. директор КПНЗ «Одеський будинок дитячої та юнацької 
творчості «Тоніка»;

Калинюк І.П. голова комісії з інтелектуального розвитку, освіти та 
патріотичного виховання Молодіжної ради при Одеському 
міському голові (за згодою).



Додаток 3 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
відШ .О Ї.М ЇЗ№ №

Заявка
на участь у конкурсі сімейної творчості 

«Творча сім’я - моя родина і Я!»

(назва району)

№ П.І.Б. дитини 
(дітей),

батьків дитини

Вік
учасників

Заклад освіти 
(клас) дитини

Контактні
телефони

батьків

1 .

2.

2. Інформація про кожну сім’ю - учасницю Конкурсу (2-3 речення: спортивні 
уподобання, захоплення членів сім'ї та плани)

Дата

Керівник
територіального відділу освіти 
району департаменту освіти та
науки Одеської міської ради Підпис


