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23.01.2017                      № 03.2-16/0095 На  №___________від___________ 

 

 
Керівникам органів управління освітою 
та об’єднаних територіальних громад 
 
Директорам закладів освіти обласного  
підпорядкування 

 

 
Про проведення Обласного фестивалю- 
огляду дитячої та юнацької творчості  
«Таланти твої, Запорізький краю!» 
 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

27.12.2016 № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-

практикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

на 2017 рік», плану роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації на 2017 рік, з метою пошуку та підтримки здібних, 

обдарованих та талановитих дітей і молоді; патріотичного і громадянського 

виховання дітей; збереження культурної спадщини в Україні; залучення 

учнівської молоді до кращих традицій національного мистецтва, подальшого 

розвитку талановитих художніх колективів та окремих виконавців, 

комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради проводить з січня до 

листопада 2017 року Обласний очно-заочний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» та Обласну виставку-

конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби 

свій край». 

 Для участі у фестивалі-огляді та виставці-конкурсі запрошуються учні 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, професійно-технічних 

навчальних закладів та шкіл-інтернатів Запорізької області віком від 6 до 21 

років.  

 Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення фестивалю-
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огляду розміщені на сайті http://zochetym.wix.com/zochetym, розділ 

«Новини», підрозділ «Увага, конкурс». 

 Заявки щодо участі, відеозаписи з концертними номерами 

надсилаються на e-mail: zochetum.estet@i.ua за адресою: пр. Маяковського, 

б. 14; комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради у термін, 

зазначений у Плані проведення Обласного очно-заочного фестивалю-огляду 

дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» (додаток) 

та в Інформаційно-методичних рекомендаціях (додатки на сайті Центру). 

 Додаткова інформація за телефонами: (061)-233-86-26, 066-659-13-77 

(контактна особа: Яворська Олена Леонідівна). 

 

Додаток: на 17 аркушах в 1 примірнику. 

 

 

 

Директор Департаменту     Т.Я. Озерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чурикова 239 02 98 
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      Додаток 
      до листа Департаменту 
      від 20.01.2017  
      № 03.2-16/0095 
 

 

 

П Л А Н 

проведення Обласного очно-заочного фестивалю-огляду 

дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» 

 

 

1. Обласний фестиваль-огляд проводиться в три етапи: 

 

1-й етап: відбірковий районний – січень – квітень 2017 року. 

1-й етап – відбірковий, проводиться на рівні навчальних закладів району 

(загальноосвітніх, спеціалізованих), позашкільних навчальних закладах та 

навчальних закладах професійно-технічної освіти в містах та районах 

області протягом січня - квітня 2017 року (за бажанням дату запрошення 

обласного журі для відбіркового етапу узгодити за телефоном: 0612-33-

86-26 – контактна особа: Яворська Олена Леонідівна). 

 

2-й етап: відбірковий обласний - травень - серпень2017 року; 

3-й етап: обласний: вересень – грудень 2017 року. 

 

2. Для участі у Фестивалі-огляді дитячої та юнацької творчості 

учасникам надати заявки та відеозаписи з концертними номерами на 

електронну адресу zochetum.estet@i.ua відповідно до «Інформаційно-

методичних рекомендацій щодо проведення обласного очно-заочного огляду 

дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» до 30 

квітня 2017 року. 
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