
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ 
 

                                            Н А К А З 

 

  

08.05.2020                                                                                          №163 

                                                      м. Вінниця  

                        

Про проведення онлайн-Конкурсу 

«Розмай дитячих талантів» 

у рамках міського фестивалю  

дитячої творчості  

«Чарівна квітка» серед вихованців 

закладів дошкільної освіти    

 

    На виконання Програми розвитку освіти м. Вінниці на період 2013-2020 

років,   відповідно до плану роботи департаменту  освіти, з метою виявлення 

обдарованих дітей у сфері мистецтва, вдосконалення майстерності 

вокального співу, мистецтва декламування, подальшого розвитку та 

пропаганди кращих досягнень народного та сучасного мистецтва, духовних 

надбань українського народу, розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку  

 

НАКАЗУЮ:  

1. Провести з 28.05.2020 року по 05.06.2020 року онлайн-Конкурс 

«Розмай дитячих талантів» у рамках міського фестивалю дитячої творчості 

«Чарівна квітка» серед вихованців закладів дошкільної освіти Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади. 

2. Затвердити Положення про онлайн-Конкурс «Розмай дитячих талантів» 

у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка»  серед 

вихованців закладів дошкільної освіти (додаток). 

3. Керівникам закладів дошкільної освіти провести онлайн-Конкурс 

«Розмай дитячих талантів» у закладах, визначити переможців та нагородити  

дипломами по завершенню карантину. 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор департаменту                            Оксана Яценко 

 

 
 Т. Щеголева 

 65-10-42 



Додаток   до наказу  

департаменту освіти 

від 08.05.2020   № 163 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про онлайн- Конкурс 

«Розмай дитячих талантів» 

у рамках  міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка»  

серед вихованців закладів дошкільної освіти,  

 який відбудеться під гаслом: 

«Мрій! Бажай! Приймай! Перемагай!» 

 

1. Загальні положення: Це положення регламентує проведення та умови 

онлайн-Конкурсу «Розмай дитячих талантів» для закладів дошкільної освіти 

у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка» (далі 

онлайн- Конкурс). 

 

2. Мета онлайн- Конкурсу: 

- підтримка та розвиток художньо – музичної творчості дошкільників, 

сприяння розвитку творчого потенціалу дітей,   надання можливості проявити 

свою індивідуальність, показати її широкому загалу;  

- формування світогляду дітей засобами пісенної творчості та художнього 

слова; 

- підтримка розвитку та збереження національно – культурної спадщини; 

-     створення дистанційних умов для підтримки дітей як яскравих виконавців. 

 

3. Учасники онлайн-Конкурсу: діти дошкільного віку та їх батьки. 

 

4. Порядок і терміни проведення онлайн-Конкурсу: 

4.1. Онлайн-Конкурс проводиться у закладах дошкільної освіти з 28.05.2020 

по 05.06.2020 року. 

 

4.2. Конкурсна програма складається з таких жанрів: 

- вокальний; 

- художнє читання. 

 

4.3. Вокальний Жанр: 

Номінації: 

1. «Наповню піснею свій край квітучий» (соло); 

2. «Співати разом веселіше» (дует з братиком чи сестричкою); 

3. «Родиноньку до купки зберу – пісню дзвінку заведу» (виконання пісні з 

дорослими членами родини).  
 

 



4.4. Художнє читання: 

Номінації: 

1. «Креатив-смайл від дошкільнят» (гуморески); 

2. «Візьму в долоньки українське слово» (вірші патріотичного 

спрямування); 

3. «Дошкільнята в нас сучасні! Вірш англійською? Будь ласка!» (вірші 

англійською мовою); 

4. «Щастя для дитини – любляча родина!» (вірші про матусю (До Дня 

матері), про членів родини); 

5. «Малюкам всім до вподоби краса матінки-природи» (вірші про 

природу); 

6. «Вірші складають мама й тато – талановитим дошкільнятам» (авторські 

вірші членів родини). 

 

5. Умови проведення і вимоги до наданих на онлайн-Конкурс 

відеоматеріалів: 

5.1. Для участі в онлайн-Конкурсі учасникам необхідно відзняти відео із 

виступом та розмістити його на Web-сайті або сторінці свого закладу у 

Facebook під хештегом #ТАЛАНОВИТІДОШКІЛЬНЯТА. 

5.2.Тривалість відеороліків не більше 3-х хвилин. 

5.3. Оцінювання відео відбудеться членами журі, визначеними закладом, за 

такими критеріями: 

- рівень виконавської майстерності; 

- творчий підхід та індивідуальність виконавців; 
- артистизм і сценічна культура;  

- наявність і естетика елементів сценічного одягу та декорацій. 
5.4. Переможці онлайн-Конкурсу будуть відзначені дипломами закладу по 

завершенню карантину. 

5.5. Методичні рекомендації щодо змісту, організації та проведення онлайн-

Конкурсу «Розмай дитячих талантів» у рамках  міського фестивалю дитячої 

творчості «Чарівна квітка» серед вихованців закладів дошкільної освіти 

надає департамент освіти та комунальна установа «Міський методичний 

кабінет». 
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