
 

 
Відділ освіти 

Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад 

«Івано - Франківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, cмт Івано – Франкове, Яворівський район, Львівська область 

тел. (0259)3 - 35 – 72, e-mail:shkolayaniv@ukr.net   
 

НАКАЗ 

 

15.01.2021 

  № 

Смт Івано–Франкове 

 

     Про участь здобувачів освіти опорного закладу у  

Всеукраїнській акції – флешмобі«Різдвяні канікули» 

 

На виконання листа Департаменту освіти і науки ЛОДА «Про участь у Всеукраїнській акції – 

флешмобі «Різдвяні канікули» №07-08/48 від 13.01.2021, з метою формування у 

підростаючого покоління національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного 

світогляду,  та формування у дітей та молоді почуття власної гідності і поваги до 

національних традицій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Шаблінському І.М., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

1.1.Залучити здобувачів освіти опорного закладу до участі у Всеукраїнській акції – флешмобі 

«Різдвяні канікули», який проводиться у соцмережі Facebook з 6 по 20 січня 2021 року. 

1.2.Ознайомити здобувачів освіти з наступним Порядком проведення Всеукраїнської акції – 

флешмобу «Різдвяні канікули»: 

 
Порядок проведення  

Всеукраїнської акції-флешмобу «Різдвяні канікули» 

1. Загальна інформація 

Всеукраїнська акція-флешмоб «Різдвяні канікули» (далі флешмоб) проводиться у соцмережі 
Facebook. 

 

2. Мета та завдання 
Метою флешмобу є формування у підростаючого покоління національно-культурної 

ідентичності, національно-патріотичного світогляду,  та формування у дітей та молоді 

почуття власної гідності і поваги до національних традицій. 

Завдання флешмобу: 

- Привернення уваги до Різдвяних свят; 

- Популяризація сучасних форм виховної роботи; 

- Розвиток творчого потенціалу дітей та молоді; 

- Нова подача мистецького матеріалу через призму сучасних умов. 

 
3. Учасники флешмобу 

Солісти, колективи, родини,всі, хто має змогу виконати завдання флешмобу. 

 
4. Умови проведення 
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До участі у флешмобі подаються відеоролик, або фотоматеріал знятий доступними засобами 

(відеокамера, мобільний телефон).  
Якість ролика – не менше 360 р. 

Тривалість до 4 хв. 

Відеоролики та фотографії розміщують на власних інтернет сторінках з повним переліком 

хештегів : #різдвяніканікули #цтдюг #артвірус  
При закачуванні відео ролика чи фото обов’язково написати прізвище та ім’я виконавця чи 

колективу, місто, заклад освіти в якому Ви навчаєтесь. 

Всі конкурсанти повинні бути підписані на сторінку ЦТДЮГ  https://www.facebook.com/ctdug 
 

5. Номінації флешмобу 

- Коляда (соло або ансамбль. Колядка або щедрівока (сучасного, автентична) 

- Віншування (привітання соло, театральних колективів, в тому числі вертепи та 

літературно-музичні композиції) 

- Різдвяна звізда (фото різдвяної звізди виготовленої власними руками) 

- Вироби образотворчого та ужиткового мистецтва (малюнки, різдвяні композиції, будь які 

вироби , які мають різдвяний харктер, або містять різдвяну тематику) 
 

6. Підбиття підсумків  

Флешмоб має конкурсний характер, адже в кожній номінації буде обрано три переможці. 

Окремими призами будуть відзначені солісти та колективи, які отримали у мережі фейсбук 
найбільше вподобайок. 

 

7. Контактна інформація 
За детальною інформацією звертатись за телефоном (098) 118 70 37 та електронним адресом 

pop.departament@gmail.com 

 
УВАГА! 

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини в час карантинних обмежень не може провести 

Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Різдвяні канікули», тому оголошуємо початок  

Всеукраїнської акції-флешмобу «Різдвяні канікули»!!!!!!! 
Просимо Вас ознайомитись з умовами участі і поширювати дану інформацію. Об’єднаємо 

всю Україну! Збережемо традиції! Колядуймо разом! 

Все зробити легко: 
1. Підписатись на сторінку ЦТДЮГ https://www.facebook.com/ctdug 

2. Виставити у себе на сторінці колядку чи композицію 

3. Поставити хештеги #різдвяніканікули #цтдюг #артвірус 

4. Слідкувати за конкурсом, співати разом з учасниками і ставити вподабайки 
 Найкращі учасники (переможці) отримають пам’ятні дипломи та подарунки! 

Святкуймо Різдво РАЗОМ! 

 

1.3.Урочисто відзначити учасників Всеукраїнської акції – флешмобу «Різдвяні канікули». 

 

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор опорного закладу                             М.Ліскевич – Карпа 

 

    

З наказом ознайомлено: 

 

І.Шаблінський 
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