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Керівникам органів управління освітою

Про проведення 
святкового фестивалю

Відповідно до плану роботи Черкаського обласного Центру туризму, 
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради та з 
метою активізації краєзнавчої роботи, розширення напрямків краєзнавчих 
досліджень та підтримки юних краєзнавців і народознавців, які збирають, 
досліджують вивчають звичаї та традиції свого краю 4 січня 2017 року 
відбудеться обласний святковий фестиваль „Щедрівочка-щедрувала” для 
активістів краєзнавчого руху області „Моя земля -  земля моїх батьків” 
(умови додаються).

Учасникам святкового фестивалю прибути 4 січня 2017 року до 10.00 
до комунального закладу „Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради” за адресою: м. Черкаси, 
вул. Смілянська 132. Реєстрація учасників з 9.30 до 10.00.

За більш детальною інформацією звертатись за телефоном 63-14-89.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, які
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відряджають

Заступник начальника (_____/  О. І, Сімушіна

Турченюк 631489
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проведення обласного святкового фестивалю „Щедрівочка -  щедрувала”

Обласний святковий
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

фестиваль „Щедрівочка -  щедрувала
проводиться з метою збереження та примноження культурної спадщини 
свого краю, вивчення традицій та звичаїв українського народу, сприяння їх 
подальшій популяризації серед учнівської молоді.

Фестиваль започаткований і проводиться Черкаським обласним Центром 
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної 
ради.

КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 
Керівництво фестивалем, проведення та організаційне забезпечення 

здійснює Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді Черкаської обласної ради.

МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Фестиваль проводиться з метою активізації краєзнавчої роботи, 

розширення напрямків краєзнавчих досліджень та підтримки юних 
краєзнавців і народознавців, які збирають, досліджують, вивчають звичаї та 
традиції свого краю.

Завдання фестивалю:
- відтворити особливості святкування щедрівки, колядки у різних 
регіонах області;
- відтворення традиційних свят зимового циклу на Черкащині^ 
Результатом пошуку юних народознавців мають бути імпровізовані

творчі виступи з відображенням обрядів свят зимового циклу.

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 
Фестиваль проводиться 4 січня 2017 року о 10.00 годині в 

приміщенні комунального закладу „Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради”, за адресою: м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 132. На проведення фестивалю „Щедрівочка -  щедрувала” 
запрошуються юні дослідники - народознавці, активісти краєзнавчого руху 
„Моя земля -  земля моїх батьків”.



УЧАСІШКИ ФЕСТИВАЛЮ 
До участі у фестивалі запрошуються команди від районів, міст 

області в складі одного керівника та 5-7 учасників, які в народних традиціях 
та імпровізованих костюмах мають відтворити обряди зимового циклу свого 
регіону.

Попередні заявки на участь у фестивалі, з тематикою та сценарієм 
виступу, подаються до 21 грудня 2016 року на електронну адресу 
Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 
молоді Черкаської обласної ради: centrum_turist@ukr.net

ПРОГРАМА СВЯТА 
Відтворення циклу зимових свят в різних регюнах Черкащини.

Виступи команд в часі до 7 хв.

НАГОРОДЖЕННЯ 
Учасники фестивалю нагороджуються дипломами управління освіти і 

науки Черкаської обласної державної адміністрації.

ФІНАНСУВАННЯ 
Команди, які беруть участь у фестивалі фінансуються за рахунок 

організацій, що їх відряджають.
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